
S E N I O R E R  U D E N  G R Æ N S E R — B U R K I N A  F A S O  

Nyhedsbrev f ra  —”Landbrug  i  Bada la”  

Kære alle på maillisten! 

Efter et travlt forår, sommer og efterår har vi så endelig fået vores projekt igen-
nem med Genbrug til Syd.  

Den nye Treparts aftale indgået februar 2019  mellem os, SUG—GMFA(farmerne) 
—Terre et Cité (skoleforeningen) gav som resultat at transporten kunne bevilges i 
september. Så fik vi travlt med at blive færdige. Vi var dog godt i gang på forven-
tet efterbevilling! 

Vores eget lille renoveringsværksted  

I Skartved ved Kolding fik vi tidligere på 
året aftale om låne et hjørne af maskinhal-
len hos landmand Peter Møller Jensen.  
Her har vi samlet redskaberne og vi har 
især været 4 fra gruppen i sving med at 
slibe og male. På de mere tekniske ting har 
vi fået support af lokale kræfter med ud-
dannelser indenfor landbrugsteknik: Je-
sper, Arne og Poul Erik. De har hjulpet med 
værkstedarbejde, svejsning og montering 
af reservedele—og gode råd. 

 - nyt fra projektgruppen ...  Nr. 6 — dec. 2019 

Projektgruppen består af følgende 7 personer : 
Thea Lauridsen, Toftlund   

Esben Jensen, Svendborg 

Holger Jacobsen, Kolding 

Ole Wiese, Sdr. Bjert 

Ole Sørensen, Solrød Strand 

Jens Møller Nielsen, Sdr. Bjert 

Jens Otto Hansen, Egtved 

Diverse oplysninger:  

Kontakt:  sugbadala@gmail.com  
eller tlf.: 42662212 (Jens Møller Nielsen)  

Projektets kontonummer i Arbejdernes Landsbank er: 
Reg: 5381 konto: 0256675   
Indbetalingen skal mærkes ”projekt 306”     

Containeren blev pakket 2-5. december 

”Genbrug til Syd”  

https://www.genbrugtilsyd.dk/ 

 

 

 

 

En bevilling fra G.t.S. indeholder contai-
nertransport samt en lille sum til klargø-
ring af det indsamlede materiel. Desuden 
et tilskud, så at vi kan rejse ned et par 
stykker og være med til at få pakket ud og 
følge at det lander rigtigt og bliver sat 
rigtigt i gang. 

Mobil–Pay til projektet er mulig— vores nr er:    51985                                     51985 

Containeren blev leveret fra Blue Water speditionsfirmaet 2. dec. Og vi var klar til 
at pakke. Vi nåede det i fin stil og den blev hentet den 5. dec.. Den vil nu være 
undervejs i ca 1½ måned og lande i Dedougou omkring 23-25 januar. 
 
Vi kunne netop fylde containeren—det viste sig at vores beregninger på det 
holdt stik.  Speditøren har talt sammen til 110 enheder gods og en samlet vægt 
af gods på ca 6½ tons.   

Alle indbetalinger vil gå fuldt og helt til projektet i Burkina Faso.  

Materiel fra Genbrug til Syds egne 
værksteder. 

Genbrug til Syd har en række renove-
ringsværksteder fordelt over hele lan-
det.  

Vi har fået skolemøbler fra Augusten-
borg. Computere til skolen fra Holbæk 
og symaskiner til skolen fra Næstved.  

Organisationen har 
ikke noget værksted 
fors landbrugsma-
skiner, så her har vi 
selv stået for klargø-
ringen.  

Tak til alle der har bidraget! 
 
Husk: Det er aldrig for sent at støtte pro-
jektet med et bidrag!!   
Vi fortsætter, hvis muligt,  med flere 
tiltag. 


