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Uddrag af referat fra generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark-

Burkina Faso lørdag den 7. april 2018 
Se hele referatet på hjemmesiden (www.burkinafaso.dk)  

 
Generalforsamlingen indledtes med at Niels fortalte om Ulrik, vores kasserers, sygdom. 

Sygdommen havde blandt andet medført, at det seneste nummer af Burkina Kontakt 
(nummer 101) blevet noget forsinket i udgivelsen, og da dette nummer af bladet indeholdt 
indkaldelsen til generalforsamlingen, blev denne indkaldt for sent. 
Indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers varsel, og bladet blev uddelt af PostNord ca. 2½ 
uge før. 
Der var enstemmig tilslutning til at afholde generalforsamlingen under disse betingelser. 

 
Beretning: 

Burkina Kontakt og Nyhedsbrev lægges nu i forkortede udgaver på hjemmesiden på fransk 
Hjemmesiden varetages nu af Karen Lundtofte. 
Facebook tager Ulrik og Lisbeth sig af. 

U-landskalenderen 2017 havde Burkina Faso som land, og pengene gik til Oxfam IBIS’ pro-
jekt mod børnearbejde i guldminerne. Man kan stadig se diverse film med mere på U-
landskalenderens hjemmeside. 

De franske bøger: Det er stadig usikkert, om BørneFonden er interesseret, og om transport 
af bøgerne kan blive til noget. Alternativer undersøges 

 
Regnskabet forelå ikke, på grund af Ulriks (kasserer) sygdom siden slutningen af februar. 

På grund af denne force majeure vedtog generalforsamlingen, at når regnskabet for 2017 
foreligger, bliver det revideret, og når revisor har godkendt det, godkender bestyrelsen det, 
og det offentliggøres i Burkina Nyhedsbrev eller Burkina Kontakt og lægges på foreningens 
hjemmeside. 
På generalforsamlingen i 2019 vil regnskabet blive fremlagt til endelig godkendelse. 
 

Planerne for 2018: 
Udsende 2 numre af Burkina Kontakt og (mindst) 4 Nyhedsbreve 
Skovtur som bliver en havnerundfart: 25. august. Sæt kryds i kalenderen! 
Besøg fra Burkina Faso: starten af oktober kommer Koudbi Koala og fortæller om den de-
mokratiske situation i Burkina Faso. Se nærmere andetsteds her i Nyhedsbrev 

Til efteråret har AMPO Danmark inviteret Katrin Rohde til Danmark. 

Ida Hamre arbejder på at få midler til at invitere Paul Kaboré herop engang til efteråret. 

Kontingentet er fortsat 200 kr. om året. Husk venligst at betale, når opkrævningen kommer 
 
Bestyrelsen består efter generalforsamlingen af Thyge, Lisbeth, Ulrik og Niels. 

Som suppleanter Karl Jørgensen, Ole Mikkelsen, Rie Koustrup, Tine Breinholt, Klaus Weber, 
Morten Kuni. 
Revisor er fortsat Ole Zethner 

 
 



 
Udnævnelse af Paul Kaboré  
Af Ida Hamre 
 
Den 18. december 2017 modtog Paul 
Kabore en fortjenstmedalje og et diplom 
fra Ministeriet for Kultur, Kunst og Turis-
me i Ouagadougou. 
 
Paul Kabore er kendt af mange i Dan-
mark fra flere besøg i forskellige under-
visningsinstitutioner rundt omkring i lan-
det i forbindelse med udveksling af kunst 
og kultur. I 2007 besøgte han DK med 
sin trup af unge med navnet “Compagnie 
de l’espoir - Béog-neeré” (håbets com-
pagni). 
 
Paul Kabore og undertegnede har haft et 
samarbejde gennem ca. 20 år. Under mit 
første ophold i Burkina blev vi enige om   

at påbegynde et udvekslingsprojekt i skoler i Burkina og i DK. Vi kaldte projektet “Le Théâtre 
d’Animation et la Competence d’agir”. Gennem kunstarten animationsteater ville vi stimulere 
børns fantasi og styrke deres evne til at tage stilling og handle.  
 

 

Da vi mødtes for længe siden var Paul 
skuespiller og trommespiller ved 
Théâtre de la Fraternité i Ouagadou-
gou. At være skuespiller i Burkina er 
nærmest brødløst, så han uddannede 
sig til lærer og fik ansættelser i for-
skellige landsbyer. 
Senere fik Paul en stilling som kunst- 
og kulturansvarlig for børn og unge i 9 
kommuner i provinsen Kourittenga - 
med centrum i Koupéla. 
Her underviser og rådgiver han diver-
se grupper i musik, teater og traditio-
nelle danse. Og her har han selv 
opbygget flere trupper som har delta-
get i nationale konkurrencer og festi-
vals, hvor de har vundet anseelse og 
udmærkelser

 
Disse initiativer, og Paul Kabores evner og personlighed, samt hans optræden i udlandet, danner 
baggrund for den hæderspris han netop har modtaget. Æresbevisningen hedder “Chevalier de 
l’Ordre de Merite des Arts, des Lettres et de la Communication pour service rendu à la culture 
Burkinabè”. 
 

 

Dårligt nyt fra Oursi 
Præfekten i Oursi, cirka 40 kilometer fra Gorom-Gorom, politiofficer Patrice Kaboré, blev man-
dag aften den 14. maj dræbt af ukendte gerningsmænd, som derefter satte ild til præfekturet 
og flygtede. De eftersøges nu af militæret. TC 
	

  



 
Democracy – the Burkinabé Way  
Af Jørgen Olsen, Genvej til Udvikling 
 

 

Regarded from a civil society point of view 
 
Koudbi Koala, leader and founder of the alternative school 
Benebnooma in Koudougou, is an experienced organizer. 
He will analyze the process which has led to free political 
elections in Burkina Faso. 
He will draw perspectives for the future for Burkina Faso and 
neighboring countries. 
He will look at Burkina Faso’s role in international politics, 
e.g. how the country at various levels deal with the United 
Nations’ sustainable development goals. 

 
Verdenskulturcentret Nørre Allé 7, 1. sal, Kbh. N. 

Mandag den 1. oktober 2018 kl. 19 

Arr.: Venskabsforeningen Danmark – Burkina Faso,  
FN-forbundet, Oxfam Ibis, Genvej til Udvikling 

Gratis adgang for alle. 

Verdenskulturcentret serverer afrikansk mad i restaurant Send Flere Krydderier kl. 17 til 19. 

Derudover er der arrangement med Koudbi Koala: tirsdag den 2. oktober i Odense 
 onsdag den 3. oktober i Århus 
 torsdag den 4. oktober i Aalborg 
 
Læs mere i kommende Burkina Nyhedsbreve 
 
 

 

 
Onsdag den 30. maj 2018 er Venskabsforeningens bestyrelse inviteret på den burkinske ambas-
sade for at lære hinanden at kende 
 
 
 
 
 
Nyhedsbrevet er information mellem udgivelserne af vores blad ”Burkina Kontakt”. Vi vedtog på vores ge-
neralforsamling i 2016 at reducere antallet af årlige blade fra 3 til 2. Til gengæld vil der så med jævne mel-
lemrum udkomme nyhedsbreve.  
Der kan sendes stof til både nyhedsbrevene og ”Burkina Kontakt” til  
Ulrik Falk-Sørensen (ulrik.falks@gmail.com) eller Niels Hougaard (n.hougaard@get2net.dk). 
 


