
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! 

Lidt nyt fra os.  

Vi fik leveret vores container til Dedougou i starten af febru-
ar. Transporten gik godt, og den blev vel modtaget, men ikke 
uden forsinkelser. Det var især toldvæsenet i Abidjan, Cote 
d’Ivoire , der forårsagede en forsinkelse. De ville samle flere lastvogne med eskor-
te gennem landet, derfor nogle dages ventetid inden lastvognen kom på landeve-
jen. En tur på ca. 900 km fra kysten og op. Toldprocedurer ved ankomsten til byen 
Bobo–Dioulasso , ca 175 km syd for Dedougou, tog også sin tid, men gik nogen-
lunde ok. 

Situationen i Burkina Faso 

Desværre en stadig forværring i sikkerhedssituationen i visse områder af landet. 
Der er mange angreb fra små militante grupper som har tilknytning til forskellige 
retninger af ISIS, Al-qaeda og andre islamistiske grupper i SAHEL.  Pr 12.12.19 blev 
Dedougou , både byen og lokalområdet sat på ”rød” , dvs udenrigsministeret fra-
råder p.t. alle rejser dertil. Vi tog derud alligevel for at være med til tømning og 
fordeling af forsendelsen. Vores partnere opfatter stadig byen som fredelig—og 
det var den da også.   

 - nyt fra projektgruppen ...  Nr. 7 — marts 2020 

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”     

Modtagelsen hos vores 2 partnere:  

Nyt hos landmændene:  

fra GMFA til POBM. 

I løbet af 2019 er der kommet lovgivning 
der ansporer til oprettelse af små koope-
rativer i landbruget. (SCOOPS) 

GMFA har været igennem et rådgivnings-
forløb og er derfor på vej til at blive et 
kooperativ. Det vil nok især være på af-
sætningsområdet, men måske også på 
aftaler om afgrøder og fælles indsatser 
her. Det nye navn bliver POBM—og de er 
startet med at være 17 medlemmer.  

Formand : Abou ZIBA  

Sekretær : Kader ZONOU  

Kasserer: Simon KAM 

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

Hos farmergruppen POBM: her er der 
bygget et maskinhus (halvtag) til traktor 
og maskiner (vi, SUG, har finansieret det 
meste). Det bliver til en fælles maskin-
station for gruppen, hvor det enkelte 
medlem kan leje traktor, mand og maski-

ne til f.eks. at harve eller pløje et stykke jord. Maskinstationen vil altså blive en 
del af kooperativet POBM. Vi fik under vores ophold instrueret en gruppe på 3 
medlemmer i traktor og maskiner og fik afprøvet forskellige redskaber i marken.  
 
Skoleforeningen Terre et Cité:   Har modtaget en del skoleborde og stole. Ca 20 
computere, både stationære og bærbare, og lidt symaski-

ner. Alt sammen til undervisnings-
brug.   
Badenya Center har anlæg til kyllin-
ge- gede-og svinehold + ca 2 ha 
jord . Skolen ligger i udkanten af 
Dedougou. 

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

Nyt hos skoleforeningen Terre et 
Cité: 

Foreningen driver en skole med lille 
skolelandbrug. ”Badenya Center”. 

Har desuden gang i flere erhvervsud-
dannelsesprojekter i samarbejde med 
søsterorganisationer i nabobyerne. Har 
også uddannelseslokaler i Dedougou 
Centrum. Formand Sangaré er leder i 
skoleforvaltningen i Dedougou. 

Formand: Nansie SANGARÉ 

Sekretær:  Béatrice KAZONGO 

Kasserer: Hévelyne BICABA 

Nyt !   Nyt ! 
En ny mulighed for at bakke os op:  
Bliv støttemedlem i Seniorer uden 
Grænser. Det koster kun 50 kr om året.  
(Almindelig medlemskab koster 300 kr 
om året.) Skriv eller ring hvis du er inte-
resseret i dette (passive) medlemskab. 


