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Indkaldelse til generalforsamling 
VENSKABSFORENINGEN DANMARK – BURKINA FASO 

Lørdag den 11. april 2015 kl. 15.00 
VerdensKulturCentret 

Nørre Allé 7, 3.sal, Lokale 305, København N 
 

Dagsorden:  
1. Valg af dirigent  

2. Bestyrelsens beretning  

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab  
4. Planer for det kommende år  

5. Behandling af indkomne forslag  
6. Fastlæggelse af det årlige kontingent  

7. Valg af bestyrelse og revisor  
8. Eventuelt  
 
 

Inden generalforsamlingen vises der film fra Burkina Faso. Edgar Pacody, som 

normalt bor i Aarhus men opholder sig meget i Burkina Faso, hvor han beskæfti-
ger sig med film og producerer film, kommer og viser eksempler på sin produkti-

on. Dette foregår i lokale 303 i Verdenskulturcentret kl. 13.00 
 

I skrivende stund ved vi ikke om ambassadøren holder åbent hus på residensen, 
som traditionen har været. 

 
 
 

Regnskab og kontingent 
 

 
Indtægter 2014 2013 

Kontingenter 96/101 -16.625,00 -16.800,00 

Bidrag -225,00 -600,00 

Burkina Kontakt 0,00 0,00 

Arrangementer -880,00 0,00 

Renter 0,00 0,00 

Indtægter i alt -17.730,00 -17.400,00 

   Udgifter 
  Burkina Kontakt 8.565,75 7.693,93 

Kontorartikler 0,00 0,00 

Porto 0,00 6,00 

Medlemskaber 925,00 1.425,00 

Rejser 663,00 450,00 

Generalforsamling 1.090,00 830,00 

Arrangementer 2.162,00 2.494,50 

Hjemmeside 997,00 45,00 

Gebyrer 300,00 299,00 

Udgifter i alt 14.702,75 13.243,43 

   Årets resultat -3.027,25 -4.156,57 

 

 
 

Kontingent fortsat 175 kr. 
 

For at drive en forening er det nødvendigt med 

penge. Bestyrelsen gør, hvad den kan for at 

drive foreningen så billigt som muligt. Vores 

største udgift er helt klart at udgive vore blad 

”Burkina Kontakt”. Dette fremgår også af vores 

regnskab, som du kan læse her ved siden af.  

 

Vi lægger megen vægt på at vi udgiver vores 

blad. Der er her oplysninger om Burkina Fasos 

forbindelser til Danmark samles. Dette er til 

gavn for foreningens medlemmer, men også 

for de mange mindre og større foreninger, der 

arbejder med konkrete projekter. 

 

Kontingentet er fortsat 175 kr. og bedes 

snarest indsat på:  1551  2539098 eller  

giro 2539098 
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Ebolafaren mindskes 
 

Af Thyge Christensen 

 
Antallet af ebola-smittede er efter al sandsynlighed på vej ned, og det ser ud til, at Bur-
kina slipper for denne svøbe, der har skabt så store problemer i Guinea, Liberia og Sier-

ra Leone. I andre lande – Senegal, Nigeria og Mali - er det lykkedes at inddæmme til-
fælde og undgå en større udbredelse. Endvidere er storstilede forsøg med en vaccine 

sat i værk i de hårdest ramte områder. 
Der har ikke på noget tidspunkt været registreret smitte nær Burkinas grænser, og med 
undtagelse af få tilfælde i Mali, der for længst igen er erklæret ebola-frit, har der heller 

ikke været ebola i nabolandene. Ikke desto mindre har truslen kostet landet dyrt – ikke 
mindst for dem, der er ramt af aflysninger, så som den store kunsthåndværkermesse 

SIAO og alle, der er knyttet til turismen, som er gået næsten helt i stå.  
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
Denne plakat ses mange steder i Burkina – 

og budskabet synes at være gået igennem til 

stort set hele befolkningen. 

 

 

Guinea-orm tæt på udryddelse 

Da den første franskmand, Louis-Gustave Binger, i juni 1888 nåede frem til Ouagadougou, der 

da havde cirka 5000 indbyggere, bemærkede han, at mange af dem led af guineaorm. Da jeg 

selv boede i Gorom-Gorom cirka 90 år senere, var det stadigvæk en frygtet sygdom, som der 

førtes store kampagner for at bekæmpe. 

Det samme er sket i mange andre lande, og indsatsen synes nu at bære frugt. Den tidligere 

amerikanske præsident Jimmy Carters organisation, The Carter Center, begyndte kampen mod 

den uhyggelige guineaorm, da der endnu var 3,5 millioner tilfælde af sygdommen på verdens-

plan. 

I dag er der kun 126, og den kan være på vej til at blive helt udryddet. ”Det er umuligt at sige 

præcis, hvornår vi vil være af med den – men jeg tror, at det senest vil være inden for de næste 

to-tre år,” siger den tidligere amerikanske præsident til BBC. Så vist vides, er der ikke tilfælde i 

Burkina i dag, men man ser stadigvæk plakater med uhyggelige billeder af orm, der er på vej ud 

af en ankel på burkinske sundhedsklinikker. De kendte tilfælde er nu overvejende i Tchad og Eti-

opien. Kilde: u-landsnyt.dk  
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Demokratiet i fare - 
Konflikt mellem præsidentgarden og overgangsstyret 

 
Af Thyge Christensen

 
Kære læser, hvis du bedømmer nedenståen-

de som usikkert formuleret og uklart i sin 

konklusion, så er det ikke tilfældigt. Andre 

må vurdere, om det er et udtryk for mine 

evner og min viden eller en følge af, at situa-

tionen i skrivende stund, midt i februar, er 

usikker og det endelige resultat uklart.  

Den burkinske revolution d. 30. og 31. okto-

ber, som førte til Blaise Compaorés flugt og 

oprettelse af et overgangsstyre, var frem for 

alt et oprør mod den tidligere præsidents 

forvridning af det demokratiske system, han 

selv med ganske stor ret tog æren for. 

Den afgørende konflikt i de følgende måne-

der har været mellem præsidentgarden og 

den nuværende premierminister Zida, som 

indtil oprøret var næstkommanderende i den 

samme militære enhed. (Hans overordnede i 

præsidentgarden indtil oprøret, Gilbert Dien-

déré, som formelt blev afsat af overgangs-

styrets præsident Kafando d. 27. november, 

meldes i øvrigt af ubekræftede kilder som 

den sandsynlige kandidat for den tidligere 

præsidents parti CDP ved præsidentvalget i 

oktober i år). 

 

 
Michael Kafando 

 

Dramaet i februar er ikke bare en almindelig 

politisk interessekonflikt, men en trussel 

mod selve grundlaget for det demokrati, som 

valgene i oktober skal styrke og sikre for 

fremtiden. Præsidentgarden satte allerede 

lige før nytår den politisk set ret uprøvede 

premierminister stolen for døren. Det vil si-

ge, at der bag deres krav (bl.a. i forbindelse 

med deres lønforhold) var en klar trussel om 

at bruge deres miltære styrke til et tvinge 

Zida fra magten. Og han gik efter pressens 

beskrivelse ind på alle deres krav. 

Hovedsubstansen i konflikten er muligvis, at 

de tidligere styre stadig synes at have stor 

indflydelse på præsidentgarden, hvad der 

har fået store dele af den politiske verden og 

det civile samfunds repræsentanter til at 

kræve dennes opløsning. Der har tydelig 

været planer om at splitte gardens med-

lemmers i andre funktioner – nogle ved 

tvunget førtidspensionering, andre ved ud-

sendelse til internationale opgaver inden for 

terrorbekæmpelse og andre FN-missioner. 

Indtil videre ser det ud til, at der er skabt et 

kompromis, begge parter kan leve med – 

begge parter i betydningen : garden og re-

sten af samfundet. 

Selv om præsidentgarden i flere sammen-

hænge har sat hårdt mod hårdt, så ser det 

ikke ud til, at de kan samle militæret om et 

regulært kup mod demokratiet – og en re-

præsentant fra FN har da også « på det in-

ternationale samfunds vegne » advaret kraf-

tigt mod, at overgangsstyrets mission øde-

lægges. Kompromisset kan skyldes, at selv 

præsidentgarden har en vis respekt for 

overgangsstyrets ambition om at styrke de-

mokratiet, men er næppe upåvirket af, at 

dramaet flere gange har fået demonstran-

terne og de kunstnere, der hele vejen har 

støttet dem, på  banen.  

Desuden har kejseren af  Ouagadougou, Mo-

gho Naba’en, fungeret som mægler. Den 

franske radiokanal RFI skriver på nettet, at 

man ved kejserens palads har set såvel Gil-

bert Diendéré, altså den tidligere leder af 

garden og Blaise Compaorés tidligere hær-

chef, samt den forhenværende præsident 

Jean-Baptiste Ouédraogo og flere religiøse 

ledere. 

Hvad kan man – foreløbigt – konkludere? At 

overgangsstyret viser tegn på svaghed og 

manglende erfaring. (At man i en kort perio-

de forbød CDP og dets nærmeste støttepar-

tier – for derefter at ophæve forbuddet igen, 

øgede næppe respekten for styret i den al-

mindelige befolkning. Og der har været ad-

skillige andre situationen, hvor man har 

kunnet spørge sig, om styret sidder sikkert i 

sadlen.)  

At ikke blot CDP som et politisk part, men 

også Blaise Compaoré som person kæmper 

for at komme til magten igen. Måske er stra-
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tegien af skabe så megen uro, at man håber, 

et flertal i oktober vælger stabiliteten i form 

af en mand, der indtil d. 31. oktober havde 

siddet urokkeligt i 27 år.  

Men ikke mindre ser det ud til, at de perso-

ner og organisationer, der gennemførte om-

væltningen, er rede til at kæmpe for at fast-

holde orienteringen mod et mere retfærdigt 

samfund.  

Mange er dog bange for, at landet er på vej 

ind i en voldsspiral, og en sådan har som 

bekendt sin egen logik, som ikke kontrolleres 

af dem, der sætter den i gang. Nogle de-

monstranter har talt om, at næste fase af 

demonstrationer indebærer macheter. Men 

netop denne bevidsthed – om at det kan gå 

galt - indebærer det stærkeste håb om, at 

en sådan ødelæggende udvikling kan und-

gås. Som billedet er nu, ser det ud til, at 

langt de fleste burkinere ønsker, at over-

gangsstyret fører til transparente valg og et 

resultat, der kan anerkendes af alle. At CDP 

kan vinde et sådant valg, er ikke helt utæn-

keligt, men jeg bedømmer det ikke som det 

mest sandsynlige resultat.

 

 
 

Ved en af de store demonstrationer på Place de la Revolution først i februar henviser en demon-

strant med dette skilt til, at Revolutionsgarden står under præsidentens kommando, og at de 

efter teksten skal opfylde den mission, de sættes til – og det har været planlagt at sætte den ind 

i internationale opgaver. Forhandlingerne har dog ikke været først mellem præsident Kafando og 

gardens ledelse, men mellem premierminister Zida, der i øvrigt samtidigt er forsvarsminister. 

Konflikten kan også ses som et forsøg på at få garden ind i det almindelige militære hierarki, 

hvor den i dag fungerer som en selvstændig enhed. 

 

 

Demonstration mod karikaturer 

Den 24. januar gennemførtes i Bobo-Dioulasso en demonstration mod de nye udgivelser 

af Muhammed-karikaturer, som fulgte efter terrorhandlingerne mod Charlie Hebdo. I 
modsætning til urolighederne i nabolandet Niger, der kostede adskillige menneskeliv, 

foregik demonstrationen fredeligt.  
Ledere af den katolske og de protestantiske kirker samt ikke mindst de muslimske sam-
fund demonstrerede sammen, og repræsentanten for muslimerne, doktor Issa Tarpaga, 

sagde til pressen: ”Her til morgen er det for at sige nej til vold, ja til tolerance og accept 
af andre; begivenheden samler ikke kun muslimer, men også andre trossamfund for at 

styrke bånd af broderskab mellem dem, så alle kan træffe en god beslutning.” Kilde: 
burkina21.com. 
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Bedsteforældre på Tour de Faso 
 
Af Jens Loft Rasmussen 

 

Tirsdag den 25. november 

Efter frokost bliver vi hentet af Ahidjo, som 

kører os 15 km ud af Ouagadougou mod øst 

til landsbyen Saaba, hvor vi skal bo en nat i 

Kologh-Naba. 

 

Vi møder Else Trærup, som i 2003 var 

initiativtager til en forening, som har til 

formål at forbedre medlemmernes levevilkår 

gen-nem faglig uddannelse. Else fortæller, at 

foreningen nu har 60 medlemmer, og at 

Kologh Naba betyder "i nærheden af 

høvdingen”. 

 

Foreningens medlemmer bliver undervist i 

syning, vævning, sæbefremstilling samt 

snedker-, murer- og havearbejde, og 

produkterne sælges i Burkina Faso og i 

Sverige og Danmark. Fortjenesten går 

ubeskåret til foreningens medlemmer i 

forhold til de timer, de arbejder. 

Alle Kologh Nabas huse er bygget af 

soltørrede lersten, der er lavet på stedet. De 

bærende konstruktioner er kupler og 

hvælvinger. Tagrenderne gør, at husene kan 

modstå den voldsomme regn i regnsæsonen 

fra juni til oktober. Else har sammen med en 

arkitekt arbejdet med bygningernes 

udseende og indretning. Det er smukke 

funktionelle huse i maurisk stil bygget uden 

træ af stedets eget murerteam. Kuplerne 

minder om mindre udgaver af, hvad vi finder 

i vore gamle landsbykirker, og der er 

anvendt en særlig teknik udviklet i Ægypten 

uden brug af stillads.  

 

Vores tur begynder med, at Else serverer 

kold bissab lavet af hibiscusblomster. Det er 

en herlig forfriskende juice. Vi handler i den 

lille butik, hvor vi køber sheasæbe, som er 

lavet af kariténødder fra sheatræer. Sæben 

er velduftende og har ifølge Thyge en række 

helende og beskyttende egenskaber. Pudsigt 

nok bruger kvinderne muffins forme til at 

forme sæben. 

 

Helt op til Kologh Naba bliver bygget nogle - 

i første omgang ubeboede - huse, hvorved 

burkinerne håber at kunne sikre sig et 

bosted, når den formelle udstykning af 

Saaba engang kommer på plads. På grund af 

de påtrængende naboer er Else ved at 

indhegne Kologh Naba.  

 

Vi oplevede for første gang et landsbymar-

ked i Saaba med et mylder af mennesker og 

dyr. Markedspladsen består af interimistiske 

træskeletter, som fyldes med alverdens 

boder hver tredje dag. Vand bliver hentet 

ved pumpen og transporteret på cykler i 

store grønne og gule plastikdunke. Vi bliver 

på gåturen eskorteret af en ung mand fra 

Kologh Naba, som hilser på vennerne og de 

unge piger. Turen slutter med en kold lokal øl 

Brakina eller den lidt finere Castel med 

guldetikette. 

 

 
 

Vi sidder i det fri med dæmpet lys over 

langbordet og spiser et lækkert måltid fra 

Kologh Nabas fremragende restaurant. Det 

er lunt, og over os lyser månen og 

stjernerne, mens cikader, æsler og fugle 

lægger lyd til den behagelige aften langt fra 

indendørslivet i den danske vinterkulde. De 

to Burkina-erfarne danskere, Else og Thyge, 

øser af deres mange oplevelser i det land, 

som de begge har tabt deres hjerte til. 
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Else havde som leder af Røde Kors regionale 

kontor i Vestafrika boet i Ouagadougou i 5 

år, da hun i 2003 gik på pension i en alder af 

64 år. Hun købte et stykke jord i Saaba, hvor 

hun ville vise, at det er muligt at gøre en 

forskel, og som kunne forbedre levevilkårene 

for befolkningen. Hun var ikke parat til at 

læne sig tilbage og nyde sit otium. Kologh 

Naba blev skabt, og her 11 år senere 

arbejder hun på, at tingene kan fortsætte 

uden hende. Hun bor nu mere end halvdelen 

af året i Danmark. Stedet fungerer fint, og 

for Else er det afgørende, at det kan 

fortsætte og udvikle sig i den ånd, det er 

skabt. 

 

Onsdag den 26. november 

Else er oppe allerede kl. 6, hvor det er lyst, 

og hvor hanerne har galet i mere end en 

time. Vi bliver budt på Nescafé i den kølige 

morgenstund, som i temperatur svarer til en 

frisk dansk sommermorgen. Else har 

computeren tændt og prøver at få 

forbindelse med sin netbank ved hjælp af et 

simkort og et USB-stik. Det er ikke altid, at 

netforbindelsen til verdenen omkring 

fungerer, siger hun.  

 

Efter et fyrsteligt morgenmåltid begiver vi os 

kl. 8 – inden det bliver for varmt - afsted på 

cykel mod næste stop, landsbyen Peelé. Tu-

ren skulle have været på 30 km, men bliver 

snarere på 45 km, da Thyge et sted overser, 

at vi skal dreje til venstre, og hvor vi kørte 7 

km for langt ud af den karakteristisk røde 

jord- og grusvej.  

 

 
 

Efterhånden bliver det varmere. Vi har vand 

med i rigelige mængder i følgebilen med 

vores bagage og med Ahidjo ved rattet. På 

en formiddag drikker vi let to liter vand hver 

plus, at vi ved en af de mange simple barer, 

kaldet maquis, hver nyder en halv liter kold 

cola. Det søde stads glider fint ned efter den 

varme tur ad den støvede landevej. 

Vi passerer en dæmning med en stor sø på 

den ene side, hvor køerne bliver vandet. Den 

sidste etape mod Peelé går ad smalle sand- 

og jordveje uden biltrafik, hvor vi følger 

hjulspor efter cykler, motorcykler og æsel-

kærrer. Undertiden deler stien sig, så man er 

i tvivl om, hvilken vej der er den rigtige. Det 

gælder om at holde retningen. Cyklen funge-

rer som solur, og Thyge spørger personer, vi 

møder, om vi er på vej mod den rigtige 

landsby på ruten. 

 

Savannelandskabet – eller la brousse, som 

Thyge kalder det - er udmærket beskrevet i 

en publikation fra Udenrigsministeriet: 

”Uden for hovedstaden kører man igennem 

et overvejende fladt savannelandskab. Sa-

vannen danner overgangen mellem skovom-

råderne i syd og sahel-regionerne i nord, 

hvor busksteppen signalerer, at man er tæt 

på Sahara. Spredte træer, kratbevoksninger 

og småplantager med mangofrugter og 

sheanødder afløser marker og landsbyer af 

jordklinede hytter med stråtag. Høns, æsler 

og husdyr vrimler omkring, kvinderne van-

drer i deres farverige dragter langs vejen 

med varer eller vanddunke på hovedet eller 

er i gang uden for hytterne med at male 

korn og lave mad. 

 

Omkring kl. 13 når vi frem til præstefamilien 

i Peelé, hvor vi skal sove på et jordstampet 

gulv i den enkle ladelignende kirke uden no-

gen som helst udsmykning andet end vores 

myggenet, som forvandler de flade madras-

ser til himmelsenge. Når vi ser på hytter og 

bygninger føler vi, at vi er på en rejse tilbage 

til en helt anden tid. Et par gryder bliver stil-

let på træbænken foran os og lågene løftes 

af; nudler og stegt fisk. Lidt tøvende øser vi 

op på tallerkenerne, men opdager hurtigt, at 

maden smager glimrende; bedre end vi tro-

ede. Det er godt, for vi er blevet sultne af 

formiddagens cykeltur. 

Vi bliver vist rundt på familiens gård af Jean, 

sønnen i huset på 27 år, som i øvrigt skal 

giftes til januar. Gården består af en samling 

hytter og forrådsbeholdere. Høsten har 

været god, og lagrene af korn og hirse er 

fyldt op. Der er hverken vand eller el indlagt. 

Vand hentes også her i store plastik-dunke. 

Toilettet er placeret lidt uden for 

bebyggelsen med et hul i jorden omkranset 

af en lav mur. Der er ikke papir, men ved 

hullet står en kande med vand til skylning af 

enden. 

 

Jean viser os sit beskedne værelse med 

kornsække i hjørnerne, og hvor der på væg-

gen overraskende hænger en stor plakat 
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med et kyssende europæisk par, en plakat af 

Jesus og et lille foto af hans hjertes udkårne. 

Jean har sine rødder i det traditionelle mos-

si-bondesamfund, men er samtidig oriente-

ret mod det nye. Han kan tydeligvis lide at 

møde repræsentanter for verden uden for 

landsbyen. Jean har en mobiltelefon. I større 

landsbyer er mobilmasten et godt pejlemær-

ke, når man bevæger sig ad småveje gen-

nem savannen, hvor alt ligner hinanden 

bortset fra enkelte markante bygninger som 

skoler eller moskeer. Jean ringer til Thyge, 

da vi er tilbage i Ouagadougou for at høre, 

om turen er gået godt. Vi er velkomne en 

anden gang. 

 

Jean har - modsat sin far præsten - tøj af 

europæisk tilsnit formentligt købt brugt. Un-

der turen møder vi børn med lidt slidte fod-

boldtrøjer med navne som Ronaldo, Messi og 

Abrahamovitz. Fodbold er stort i Burkina 

Faso, men børnene kender næppe de perso-

ner, der gemmer sig bag de internationale 

stjernenavne. Vi ser køkkenet, som er et 

bålsted udendørs på jorden med sten til af-

sætning af de få gryder og pander. Jeans 

søster er ved at friturestege nogle søde kar-

tofler. Familiens kaniner er i færd med at 

spise grønne blade. Lone må holde en lille 

glad dreng på vel et halvt år, mens Jean vi-

ser os familiens plov, der trækkes af okser. 

Et kæmpe fremskridt i forhold til hakken, 

fortæller Thyge, men stadig kun for de få. I 

et hjørne hopper et kuld perlehønse-kyllinger 

rundt efter en høne, de tror, er deres mor. 

Og midt i det hele holder præstens motor- 

cykel med et falmet billede af Jesus klæbet 

på benzintanken. 

 

 
 

Jean guider os ned til markedet i Peelé, hvor 

der bliver solgt alle former for afgrøder f.eks. 

kolanødder, som ved tygning skulle have en 

opkvikkende effekt. Overalt møder vi kvinder 

i farvestrålende dragter og meget ofte med 

et barn på ryggen. Vi køber nogle mønstrede 

stoffer, som kan bruges til duge. Desværre 

sker forarbejdningen af den gode burkinske 

bomuld for størstedelen i udlandet, fortæller 

Thyge. I byens bar, som ligger i en aflukket 

gård, får vi en kold øl, inden vi går ned til 

dæmningen og ser den smukke solnedgang 

med et par små både og træer, der spejler 

sig i det livgivende vand i forgrunden.  

 

Om aftenen bliver der stillet nogle bænke op 

til bønnemøde. Menigheden består af nogle 

få personer ud over præstens husstand samt 

halvdelen af cykelholdet. Resten har valgt at 

gå tidligt til ro. Over os lyser månen og 

stjernerne, og aftenen er fyldt med lyde fra 

cikader, skrydende æsler og fugle. Den lille 

menighed synger, spiller på tromme, og to 

prædikanter holder en lang rytmisk prædi-

ken, hvor ordene gentages på henholdsvis 

fransk og moré. Hvem er ren nok til at kaste 

den første sten mod den utro kvinde?, er 

temaet. Et mandskor bestående af Thyge, 

Knud og Jens bliver bedt om at synge en 

salme, og vi vælger en som tydeligvis kom-

mer fra et koldere himmelstrøg end Vest-

afrika: 

 

Vi pløjed og vi så'de 

vor sæd i sorten jord, 

så bad vi ham os hjælpe, 

som højt i Himlen bor, 

og han lod snefald hegne 

mod frosten barsk og hård, 

han lod det tø og regne 

og varme mildt i vår. 

Alle gode gaver 

de kommer ovenned, 

så tak da Gud, ja, pris dog Gud 

for al hans kærlighed! 

 

Efter 1½ time slutter seancen ”af hensyn til 

de, der havde cyklet langt og trænger til at 

sove”. Prædikanterne takker Gud for livet og 

for landet Burkina Faso og velsigner de for-

samlede. Trætte og mætte af indtryk lægger 

vi os til at sove på jordgulvet. 

 

Torsdag den 27. november 

Vi bliver igen vækket af hanegal og får flute, 

oliekager og te til morgenmad. Kl.8 er vi klar 

til afgang mod Kombissiri. Inden da sørger 

Thyge for betaling og udveksling af gaver 

med præsten, som kvitterer med at donere 

en levende hane; den flotteste huset kan 

byde på. Hanen bliver fastgjort på taget af 

Ahidjos bil for i Burkina Faso fragtes kød i 

levende tilstand, selvom det forekommer os 

at være dyreplageri. Vi ser på turen biler, 

motorcykler og cykler lastet med levende 

høns og geder. 
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Det kan være svært at finde vej, og Jean 

cykler med de første 10 km. Jens cykler på 

en Hero Bycycle af lidt tvivlsom kvalitet, som 

var købt brugt i Ouagadougou for 50.000 

CFA-frc., dvs. omkring 550 kr. Kæden havde 

strakt sig og bliver strammet hos en lokal 

cykelsmed i en landsby, vi kommer igennem. 

Ruten går ad ujævne sandede og jordede 

spor, hvor vi hele tiden skal holde øje med 

vejen; et perfekt terræn for mountainbikes.  

 

Landskabet er stadig savanne med spredte 

træer og buske – og med små moskeer og 

skoler som samlingspunkter for lokalbefolk-

ningen, som bor spredt over området. Ved 

Peelé ser vi en stor gruppe af børn på cykel 

på vej til skole. De stopper op for at se på 

den mærkelige kolonne af hvide, ældre cyk-

lister med en lille vejrbidt mand med ørken-

hat i spidsen. Burkinerne har svært ved at 

forstå, hvorfor vi er her og endnu sværere 

ved at forstå, hvorfor vi cykler.  

 

Efter godt 30 km kørsel når vi frem til pro-

vinsbyen Kombissiri, hvor vi bliver installeret 

på Hôtel de la Paix, fredens hotel. Værelser-

ne er meget simple, men vi føler det som 

vild luksus, at de har toilet og en bruser. 

Herligt at få skyllet kroppen for sved og støv. 

 

 
 

Vi får derefter serveret et meget velsmagen-

de måltid, hvori hanen fra præsten i Peelé 

indgår. Den har Ahidjo givet til kokken. Ha-

nens fødder er kunstfærdigt trukket igennem 

hanens hoved og danner en lille skulptur på 

fadet. Da vi fik den levende hane fem timer 

forinden, havde vi ikke fantasi til at forestille 

os hvilken delikatesse, det ville blive. Des-

serten er et stort fad med orangefarvede 

papayastykker. 

 

Kombissiri er den største by på vores cykel-

tur, og vi begiver os ud for at se på byen. 

Gang og cykling er de foretrukne transport-

former. Der er relativt få motorcykler sam-

menlignet med Ouagadougou. Og der er 

utallige cykelhandlere og -smede, som er 

mere eller mindre velforsynede. Vi ser et 

enkelt hvidt skilt med en cykel og en rød 

ring omkring ved en smøge til det store og 

myldrende marked. Det betyder, at her må 

cykler ikke køre, selvom der ikke er en streg 

over cyklen. Man sætter ikke skilte op, hvor 

cykler må køre, som Thyge bemærker. Ved 

den asfalterede hovedvej er livlig trafik af 

lastbiler og små busser med bjerge af baga-

ge på taget. Vejen udgør forbindelseslinjen 

til Ouagadougou. 

 

Vi passerer en bygning med skilte for Fan-

Milk, som blev etableret af nordjyden Erik 

Emborg, der startede med et lille ismejeri i 

Ghana i 1960. Virksomheden blev sidste år 

solgt til kapitalfonde med en milliardfortje-

neste til Emborgs arvinger. Dette er et ly-

sende eksempel på forretningsudvikling i 

Vestafrika. Vi spiser aftensmad på Fredens 

Hotel og interesserede ser et fjensynsinter-

view den ny premierminister Yacouba Isaac 

Zida, som sammen med præsident Michel 

Kafando er ansvarlig for overgangsperioden 

frem til, at valg kan afholdes om et år.  

 

Folket har med den store opstand den 30.-

31. oktober 2014 jaget den tidligere præsi-

dent Blaise Compaoré på flugt. Blaise er mis-

tænkt for at være involveret i drabet på sin 

kampfælle, frihedshelten Thomas Sankara 

den 15. oktober 1987 for 27 år siden. Denne 

sag genåbner Zida nu: ”Le dossier Thomas 

Sankara sera entièrement rouvert et justice 

sera rendue,” og han siger, at det måske 

kan komme på tale at kræve Blaise udleve-

ret fra Marokko. Vores chauffør Ahidjo var 

meget tilfreds med Zida's svar i fjernsynsin-

terviewet, herunder at man fejlagtigt havde 

udnævnt en minister, som havde været imod 

en ny undersøgelse Sankara-sagen. Den 

pågældende havde nu trukket sig. Burkiner-

ne følger den politiske udvikling tæt. 

 

fortsætter i næste nummer af  

Burkina Kontakt 
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Ministerielt besøg fra Burkina Faso 
 
 

Af Jens Erik Raasted og Merete Laubjerg 

 

En offentlig delegation fra Burkina Fasos 

transitions regering har aflagt et 6-dages 

arbejdsbesøg i Sverige, Norge og Danmark 

fra den 22. til den 28. februar 2015. Delega-

tionen var ledet af Hr. Bèdializoun Moussa 

NEBIE, Viceudenrigsminister og Minister for 

det Regionale Samarbejde, samt fru Bibiane 

OUEDRAOGO/BONI, Minister for Fremme af 

Kvinde- og Kønsrelaterede Forhold.  

Minister Bédializoun NEBIE var ambassadør i 

Ægypten, da han akut blev kaldt til sit land i 

november 2014, da dette pludselig skulle 

sammensætte en midlertidig regering. 

Ambassadør fru Monique ILBOUDO havde i 

anledning af dette vigtige besøg inviteret 

herboende burkinere og Burkina Fasos ven-

ner til en sammenkomst på ambassadørens 

residens på Øregårdsvænget fredag den 27. 

februar 2015. Desuden var det svensk-

burkinske musikband ”The Nykels” *) kom-

met fra Sverige til ære for delegationen og 

for at underholde gæsterne. 

Efter et par numre med sang og musik blev 

sammenkomsten indledt med et oplæg af 

Minister B. NEBIE, som fortalte om transiti-

onsregeringens opgaver. Disse opgaver går 

hovedsagelig ud på at forberede et solidt 

demokratisk valg i Burkina Faso den 11. ok-

tober 2015. En ny præsident skal vælges, 

ligesom de forskellige politiske partier skal 

opstille deres kandidater til folketinget. Så-

fremt en præsident ikke er valgt med absolut 

flertal i første runde fortsættes der til en 

anden runde. Den nuværende midlertidige 

præsident aflagde ed den 18. november 

2014, og derfor skal en ny præsident ind-

sættes senest den 17. november i år. Der 

planlægges og forberedes kommunalvalg til 

januar 2016. 

 

Der bor millioner af burkinere i andre lande 

end i hjemlandet og det er en umulig opgave 

for regeringen at organisere valget således, 

at alle ’udenlandsburkinere’ kan nå at stem-

me ved dette første demokratiske valg i 

mange år. Det er især i plantagerne i Elfen-

benskysten og i Ghana, at millioner af burki-

nere arbejder. Det vil tage flere år før en 

registrering af arbejderne i de afsidesliggen-

de områder kan finde sted, således at alle 

kan være med til at løfte sit ansvar som bur-

kinsk statsborger. Regeringen skal fortsat 

arbejde hen mod denne registrering, men 

Ministeren anmoder burkinerne i udlandet 

generelt og specifikt her i Danmark om at 

være tålmodige. Omtrent alle herboende 

burkinere var mødt op, og det var burkinske 

kursister og en anden burkinsk delegation 

også: huset var fyldt til randen af ivrige og 

spændte burkinere. Alle var meget ivrige 

efter at forstå transitionsregeringens opga-

ver og lytte til Ministrenes budskab, og der 

var mulighed for at stille åbne og helt lige-

fremme spørgsmål til begge ministre. Det 

føltes, at der blev svaret på spørgsmålene 

med stor oprigtighed. Viceudenrigsministe-

ren blev blandt andet spurgt om, hvordan 

han ser på det forhold, at der er militærper-

soner med i transitionsregeringen.  Ministe-

ren gjorde det klart, at denne tilstedeværel-

se hjælper til stabilitet i overgangstiden, og 

at det er bedre at være sammen end at 

overlade vigtige sikkerhedsspørgsmål til til-

fældigheder.  

For os få danskere (desværre kun 3 perso-

ner), som var mødt op, var det mærkbart, at 

der sker noget meget vigtigt i burkinernes 

liv, og vi kan vist godt sige, at vi følte os 

ydmyge over at være med. Vi fik mulighed 

for at snakke med de to ministre og vi fortal-

te dem, at vi er stolte over at være ven med 

Burkina Faso, og at man i danske medier har 

kunnet læse, at andre lande bør tage ek-

sempel af den flotte måde, burkinerne har 

håndteret den politiske krise på. Ministeren 

udtrykte glæde og taknemlighed over, at 

landet har rigtig mange venner, hvilket han 

har kunnet konstatere under sine mange 

udenlandsrejser. 

Sammenkomsten sluttede som den var star-

tet med skøn rytmisk musik fra den svensk-

burkinske gruppe. Forinden havde vi igen 

nydt godt af dejlig veltilberedte kulinariske 

specialiteter og et godt glas vin. 

Vi gir en stor tak til ambassadøren og til am-

bassadens personale for en meget fin, inte-

ressant og overmåde betydningsfuld sam-

menkomst. 

 

*) ”The Nykels” er dannet i 1995 af musiker 

og visuel kunstner Ulf Carlsson, som interes-

serede sig for burkinsk musik og for arbejde 

på tværs af grænser. Den burkinske sanger 

og musiker ”MAO” (Mohamed Ouédraogo) 

sluttede sig til gruppen i 2011. (Oplysninger 

om musikbandet er indhentet delvis fra Bur-

kina Fasos ambassade i København og delvis 

fra internettet) 
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Kulturelt 
 
Af Thyge Christensen 

De store dukker i Boromo 
En gruppe danskere gjorde i januar holdt i 

Boromo (midt mellem Ouagadougou og 

Bobo-Dioulasso) for at opleve et af Burkina 

mange kulturelle fænomener: Les grandes 

personnes de Boromo.  

 

Truppen med dette navn har skabt en lang 

række forestillinger, mange af dem på be-

stilling, og et tilsvarende stort antal kæm-

pedukker. Desværre har de ikke noget at 

lave i disse måneder, da turismen i landet 

er gået næsten helt i stå pga. ebola-

truslen. De har tidligere gennemført flere 

turnéer i Frankrig. Gruppen kan kontaktes 

gennem lederen, Drissa Zongo, tlf. 00226 - 

76 58 86 86. (Se eventuelt: 

Lesgrandespersonnes.com/afrique.php 

 

PS! Deres tilknyttede cafeteria serverede 
en udmærket og meget billig frokost. 

 

 
Foto: Ulla Schou-Pedersen. 

 
 

Fespaco gennemføres 
Den 24. udgave af filmfestivalen Fespa-
co blev fastholdt til at finde sted d. 28. 

februar – 7. marts. Temaet er i år: Afri-
kansk film, produktion og spredning i den 

digitale tidsalder. Da der var lukket for til-

melding til hovedkonkurrencen, var 20 film 

tilmeldt, deraf to burkinske: "Cellule 512" 

af Missa Hébié og "L'œil du cyclone" af Sé-

kou Traoré.  

Blandt årets udfordringer er en ny general-

delegereret, Ardíouma Soma, der d. 26. 

december 2014 blev officielt indsat af kul-

turministeren, Jean Clause Dioma, som selv 

blev udnævnt d. 9. december. Kilde: afri-

cultures.com og fespaco-bf.net 

 

Drillefestival for national 
sammenhængskraft 
Tre dage med latter, humor, dans og 

musik var hovedbestanddelen af den 5. 
version af Drillefestivalen, Le Festival 
d'humour sur la parenté à plaisanterie, 

som i år havde temaet: Familiedrilleri-
ernes rolle i konflikthåndtering. 

 
Lederen af teatret Evasion, Ildevert 

Meda, kaldte festivalen for en ramme 
for udvikling og fremme af drilleforhold. 
Han sagde desuden til pressen, at det 

er en meget gammel praksis, der både 
er en kilde til underholdning og en soci-

al regulator. ”Men vi noterer os med 
moderniseringen visse forsøg på at op-
give disse traditionelle metoder," be-

klagede Meda. Han forklarede dette 
med, at nogle forældre ikke behersker 

den måde, familiedrillerierne virker på, 
og det, de bygger på. Kilde: sidwaya.bf 

Fodboldskuffelse 
De burkinske Hingste stillede op til Afrika-

mesterskaberne i fodbold som vicemestre, 

men røg ud efter to tabte kampe og en uaf-

gjort allerede i den indledende pulje. Sam-

arbejdet med den belgiske landstræner Paul 

Put er siden ophævet. 
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Politik 
 
Af Thyge Christensen  

 

Valg i oktober 
Overgangsregeringen i Ouagadougou har 
offentliggjort valgdatoen for præsident- 
og parlamentsvalg; begge dele sat til d. 

11. oktober. I henhold til det vedtagne 
charter for overgangsstyret skal den ny-

valgte præsident være på plads d. 17. 
november.  
 

Det er endvidere besluttet, at den bur-
kinske diaspora, altså burkinere i udlan-

det, ikke kan stemme ved dette valg, 
hvad der har fået den tidligere præsident 
Blaise Compaorés parti CDPs partiafde-

ling i Elfenbenskysten til at foreslå en 
udsættelse. Antallet af burkinere i Elfen-

benskysten er så stort, at overgangsre-
geringen ikke har turdet risikere, at hans 
indflydelse i landet skulle sikre partiet et 

stort flertal i nabolandet, som for hele 
valgets vedkommende kunne tippe sej-

ren over i hans lejr. CDP – også afdelin-
gen i Elfenbenskysten - har ganske vist 

erklæret sig solidarisk med omvæltnin-
gens ambitioner om at forny institutio-
nerne, men opfattes ikke af alle som 

troværdigt. 
 

Kommunalvalgene skal finde sted d. 27. 
januar 2016. Både kommunalbestyrel-
serne og regionernes politiske ledelser 

blev ophævet i november 2014.  
 

Slut med plastikposer 

Der kan siges meget ondt om plastikpo-
ser. Millioner af dem har gennem mange 

år skæmmet den burkinske natur. Hvad 
værre er, er at køer, får og geder i Bur-

kina, såvel som i andre lande, lider un-
der, at dele af deres mavesystemer er 
fyldt af plastik – så de mister en stor del 

af deres næring. Det er ikke mindst en 
katastrofe i Sahel, som er et af Afrikas 

vigtigste kvægområder. Dertil kommer, 
at millioner at poser og plastikstumper i 

regntiden skaber millioner af små ud-
klægningssteder for malariamyg.  

Da et forbud mod alle ikkenedbrydelige 
plastikposer blev vedtaget af det burkin-
ske parlament d. 20. maj 2014 - altså 

før omvæltningen i oktober 2014 - blev 
det desuden nævnt, at den store over-

svømmelse i Ouagadougou delvist skyld-
tes, at kanalerne var mere eller mindre 
lukket af plastikaffald. Forbuddet dækker 

produktion, import, handel og distributi-
on af de nævnte plastiktyper. Overtræ-

delse kan medføre fængsel i fra tre må-
neder til fem år og en bøde fra 100.000 
– ti millioner cfa.  

 
Sammen med forbuddet – som er trådt i 

kraft seks måneder efter offentliggørelse 
i den burkinske version af Statstidende - 

er det tanken at systematisere indsam-
lingen af ikkenedbrydelig plastik med 
henblik på genbrug. 

 

Index for staters  
skrøbelighed 

På en liste over alverdens lande er Fin-
land, Sverige, Norge og Danmark sat 

som de mindst skrøbelige stater i 2014, 
og Burkina Faso er nr. 39 af 178 lande – 
hvor Finland altså er nr. 178. Blandt na-

bolandene er Ghana, Togo og Benin bed-
re placeret end Burkina, mens Elfen-

benskysten, Mali og Niger har en dårli-
gere status. De seks mest skrøbelige 
stater er alle afrikanske med Sydsudan 

på ”førstepladsen”.  Kilde: 
http://ffp.statesindex.org/rankings-2014 

 

Glæde i lufthavnen  

Det tidligere styre havde planlagt en pri-
vatisering af Ouagadougous internatio-

nale lufthavn. Til fagforeningerne store 
tilfredshed har overgangsstyret ophævet 
denne beslutning. Kilde: africa.com. 

 
 

 

 

http://ffp.statesindex.org/rankings-2014
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Burkinagrupper 
 
 
 

Grøn Burkina Faso 
Hanna Olesen – h.m.o@mail.dk - Fjerritslev.  
9821 5907. Samarbejder med Louise Nignan. 
 
Wamdé Projekt 
v/Bjarne Rasmussen, Måløv.  4497 3300. bjar-
ne@lurmusik.dk, www.wamde.dk. Støtter børne- 

og ungdomstruppen Wamdé. 
 
Red børnene i Gorom-Gorom  

Karen Lundtofte, Aarhus - 2277 3139/8610 5182, 
karenlundtofte@gmail.com – www.gorom-
gorom.dk Samarbejder med M’Balla Sukaabe, 
Gorom-Gorom. 

 
Buerup skole 
Rie Koustrup, 58 25 0219, 
zet-kou@vip.cybercity.dk. Samarbejder med 
Ecole Gorom-Nord. 
 

International Kontakt og Fil Bleu  
Anette Sonne, Svaneke 5649 9041/6074 5915, 
asonneik@mac.com - www.iknet.dk. IK står bag 
Fil Bleu (www.filbleu.org) og arrangerer rejser. 
 

Børnefonden 
Jagtvej 157, 2200 København N,  7022 1211, 

mail@bornefonden.dk, www.bornefonden.dk 
Børnefonden arrangerer sponsorater m.m. 
 
AMPO Danmark 
Torben Würtz, Viby J, wuertz@post10.tele.dk – 
www.ampodk.mono.net - 86 94 52 12, 
Støtter Katrin Rohdes arbejde: www.sahel.de  

 
A C Børnehjælp 
8230 Åbyhøj, 8612 6522, jw@a-c.dk, www.a-
c.dk. Formidling af adoption. 
 
Genvej til Udvikling 

Jørgen Olsen, 9856 2994, Arden, 
gtu_sekr@hotmail.com ,  www.gtu.dk. Samarbej-
der med Pag-la-Yiri, Fil Bleu og Kologh Naba. 
 
Hovborg-Takalédougou 
Henry Pedersen, Hovborg, 7539 6229,  
henry.pedersen@tdcadsl.dk og  

fambroegger@gmail.com 
 
IBIS 
Thomas Grotkjaer Nielsen, Programme Coordina-
tor for Africa, 35 20 05 41, tgn@ibis.dk, 
www.ibis.dk. Tlf. i BF: 74 99 21 21. IBIS arbejder 
med uddannelse i Burkina, som er nyt samar-

bejdsland.  
 
 

St. Annæ Gymnasium 
Jens Erik Rasted, jraasted@gmail.com – har mu-
sikprojekter. 
 
Burkinagruppen 
Benedikte Lohse, bmlohse@hotmail.com , 
www.burkinagruppen.dk. Netværk for familier 

med børn fra Burkina Faso.  
 
SocieTrees  

Mette Kronborg, Århus, 5190 0915 
www.societrees.dk – societrees@gmail.com har 
beplantningsprojekter sydvest for Banfora.   
 

Baobabfonden 
Lena Christensen, Esbjerg, 7545 9758, bao-
bab@baobabfonden.dk -  www.baobabfonden.dk. 
Samarbejder med landsbyen Ouissiga. 
 
Couleur Café  

Lassina Badolo – couleurcafe@gmail.com – 
lb@lbadolo.com arrangerer festivalen af samme 
navn www.couleurcafe.dk  
 
Eva Seidenfaden  

7575 1405, eva@seidenfaden.net, 
www.vissinggaard.dk, Arbejdet en årrække med 

burkinsk fletværk og indkøbskurve. 
 
Kulturprinsen 
Claus Reiche, Viborg, 8727 0152, 
www.kulturprinsen.dk/da/projekter/break-n-tales 
- cr@kulturprinsen.dk 
 

Geografisk Institut 
 Anette Reenberg, Kbh. Universitet - 
ar@geo.ku.dk Mange års geografiprojekter  
 
Passe Partout Theatre Production  
ptp.jsm@gmail.com - www.passepartout-

theatre.com/ 
 
Vänskapsföreningen Burkina Faso – Sverige 
www.assambus.org 
 
Association Kologh Naba 
www.kologh-naba.org. ElseTrærup: etra-

erup@c.dk. Center nær Ouagadougou / Støttefor-
eningen i Danmark for Association Kologh Naba, 
Saaba, Burkina Faso-  Elsebeth Hansen - 30 54 
05 81- elsebeth.hansen@mail.dk. 
 
DBL-KOOSO  
Aase Bonde – aasebonde@gmail.com – 

www.westafrikaburkinaskole.wordpress.com/ 
Projekt med udgangspunkt i et skolebyggeri i 
Tourou 
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Solceller på skoler 
 
Af Synne Henriques, Burkina Faso 

 

Solcelleanlæg på taget af Burkina Fasos skoler giver lys på de mørke aftener, så elever 

kan læse lektier og voksne analfabeter få undervisning i at læse og skrive. 

 

Skolerne jeg besøger ligger i den lille land-

kommune Saaba 15 km fra hovedstaden 

Ouagadougou, dér hvor landet for alvor be-

gynder. De er kommunale og ligner til for-

veksling andre kommunale skoler i Burkina 

Faso. 

Lange lave jordrøde bygninger med tre klas-

seværelser i hver længe og et kontor til sko-

leledelsen. 

Der ca. 450 elever indskrevet på hver skole. 

Klasselokalerne er mørke. Ikke meget lys 

slipper ind gennem de mørkegrønne skod-

der, der er sat op for at beskytte mod solens 

varme stråler. 

Der er dog en stor forskel på disse skoler og 

mange andre kommunale skoler i landdi-

strikterne i Burkina Faso. Disse skoler får lys 

ved hjælp fra solenergi i klasselokaler og 

skolens kontor. Mange skoler i landkommu-

nerne i Burkina Faso må stadig klare sig 

uden elektricitet. 

Et samarbejde mellem Nordisk Folkecenter 

for Vedvarende Energi i Thy, Associationen 

Kologh Naba i Burkina Faso og donationer 

fra Merkur Fonden har foreløbig resulteret i, 

at 60 skoler i Burkina Fasos landdistrikter 

har fået lys i deres klasselokaler, heraf 20 

skoler i Saaba kommune. 

 

Lys til lektielæsning 

Energien kommer fra et solcellepanel der 

bliver sat op på skolens tag. Panelet kan 

generere nok energi til at lade et lille batteri 

op der giver lys til et klasselokale og skolele-

delsens kontor. 

Skolelederen for den første skole jeg besø-

ger, Ecole Saaba A, inviterer mig ind på sit 

lille kontor og viser mig stolt batteriet og 

ladestationen der hænger midt på væggen 

som et slags trofæ. Selve solcellepanelet er 

blevet installeret oppe på taget. 

”Lyset har gjort en stor forskel for skolen og 

vores elever. Nu kommer eleverne herhen 

og læser lektier om aftenen og er meget 

bedre forberedte til timerne,” fortæller skole-

lederen. 

 

Lektielæsning kan være et stort problem for 

børn på landet i Burkina Faso. Mange har 

ikke lys i deres huse og de kan derfor kun 

læse lektier, indtil det bliver mørkt omkring 

18-19 tiden. Når det bliver mørkt på landet i 

Burkina Faso, bliver det kulsort. 

”Lyset har også betydet, at vi nu kan tilbyde 

voksne fra lokalområdet aftenundervisning. 

Dels underviser vi en stor gruppe voksne at 

læse og skrive på lokalesproget moré og dels 

tilbyder vi franskundervisning,” fortæller 

skolelederen. 

Det er både kvinder og mænd der kommer 

efter arbejde og dagens gøremål, og under-

visningen har haft en stor betydning for at 

afhjælpe analfabetisme i lokalsamfundet, 

siger skolelederen. 

”Selve kvaliteten af undervisningen er også 

blevet forbedret. Vi har et hold praktikanter 

fra lærerseminariet i Ouagadougou siddende 

i klassen i løbet af dagen, og på grund af 

lyset kan de blive og gennemgå dagens un-

dervisning med læreren, når skoledagen 

slutter. Vi bruger også skolen om aftenen til 

kulturelle aktiviteter med børn og voksne fra 

lokalområdet. Sidste år vandt vi for eksem-

pel en stor dansekonkurrence, som mange 

skoler fra kommunen deltog i,” fortæller sko-

lelederen stolt. 

 

Et halvt års praktik i Thy 

Lyset har også betydet meget for at kunne 

gennemføre undervisningen i regntiden, hvor 

himmelen pludselig bliver kulsort fra det ene 

øjeblik til det andet og blæst og regn slår ind 

mod vinduerne. 

Skodderne er nødt til at holdes helt lukkede, 

og så er det som nat inde i klasselokalet. 

Tidligere måtte elever og lærere give op i 

mange timer ad gangen. Nu kan de fortsæt-

te undervisningen. 

Det er den lille burkinske forening Associati-

onen Kologh Naba som har stået for imple-

menteringen af solcelleprojektet. I oktober 

2012 blev den første kontrakt mellem Nor-

disk Folkecenter for Vedvarende Energi i Thy 

og Associationen Kologh Naba indgået. 

En del af kontrakten bestod i at foreningen 

sendte et af foreningens medlemmer, Willi-

am Bazié, på et halvt års praktikophold i 

Thy. 

William Bazié blev undervist i hvordan man 

sætter solcellepaneler, batterier og ladesta-

tioner op og endnu vigtigere, hvordan man 

vedligeholder dem. 
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Afsender 

 

Venskabsforeningen 

Danmark Burkina Faso 

v/ Ulrik Falk-Sørensen 

Søndergårds Allé 208 

2760 Måløv 

Returneres ved varig adresseændring  
 

 

 
 

Han har lært det videre til et hold bestående 

af mænd fra foreningen og lokalområdet. 

Dette hold har været rundt og hjælpe med at 

sætte panelerne op. 

Snedkere fra foreningen har lavet beskyt-

tende trækasser til batterierne, der ellers 

hurtigt kan blive ødelagt af støv, og den lo-

kale smedje har konstrueret en jernramme 

til at sætte solcellepanelerne i. Det burkinske 

firma AES fik kontrakten om levering af bat-

terier, solcellepaneler og ladestationer til de 

sidste 20 installationer. 

 

Nye donorer kommer til 

Siden 2012 er endnu to kontrakter blevet 

indgået. Det er i alt blevet til installation af 

lys i 60 klasselokaler og skolekontorer i Saa-

ba kommune og landkommunerne Pabré og 

Thangin-Dassouri 40 km fra Ouagadougou. 

Stifteren af foreningen Associationen Kologh 

Naba, den danske kvinde Else Trærup, for-

tæller glad at nye donorer siden er kommet 

til. Mærsk Dubai har i 2014 doneret lys til 

endnu 10 klasselokaler. Fire skoler i Saaba 

kommune havde ikke fået lys. Det har de 

nu. Samtidig har seks af skolerne fået lys i 

mere end et klasselokale.  

I følge Else Trærup er det her bare begyn-

delsen. Mærsk Dubai har givet lovning på 

flere donationer, hvilket betyder at flere sko-

ler, elever og folk i lokalområderne i fremti-

den vil få glæde af lyset og udnytte den 

stærke sol der i ni måneder af året bager 

ned over landet fra morgen til aften. 

Det er en meget enkel løsning, som er et 

godt redskab mod den store analfabetisme 

blandt voksne der stadigvæk hersker i Bur-

kina Faso 

 


