
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 her mod slutningen af 2020.  

Vi skrev sidste gang i marts om vores containerforsendelse, som blev leveret til partnerne 
i februar. Hvordan er det så gået herefter? Ja, lige efter blev verden ramt af Corona, og 
det har sat sit præg på mange forhold—både her og i Afrika.  Partnerne dernede er kom-
met i gang med brug af udstyr, men blev også ramt af Covid restriktioner og nu over-
svømmelser. 

Burkina Faso har haft nogenlunde styr på Coronasmitten —men som her var skoler luk-
ket, samfærdsel begrænset, markeder var lukket i en del måneder i perioden.  Vi holder 
forbindelsen vedlige via mail og telefon.  

I sommer fik vi partnernes udkast til en uddannelsesplan for årene 2020-24.  De har defi-
neret 4 målgrupper for kurser, og givet en række gode forslag til kurser i relation til land-
brugets udvikling.  Målgrupper:  

Denne plan har vi sendt vores kommentarer til, og og-
så givet dem nogle supplerende forslag (aug). Covid-19 
har klart nok sat nogle begrænsninger i udfoldelsen af 
denne plan lige nu. SUG ønsker at støtte uddannelses-
forløb, der kan udvikle lokalområdet og fastholde de 
unge i landbruget og lokale jobs.   

 - nyt fra projektgruppen ...  Nr. 8 — nov 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   
Indbetalinger bedes mærket: projekt 306  

Ibrugtagningen af udstyr hos vores partnere:  

Lidt billeder dernedefra: 

Høst af kunstvandede afgrøder i foråret. 

Kooperativet POBM har løg som hovedafgrø-

de.  

kasserer Kam (tv) - Formand Abou (th) 

Store regnskyl i september gav over-
svømmelser. Skybrud ødelagde en 
stor del af majs og kornhøst. 

Landmandens udfordringer!: Covid 
medførte færre opkøbere og dårli-
gere pris på bla. løghøsten. Klima-
forandringer kan give tørke nogle 
år, men i år kom kraftige skybrud. 

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

Hos farmergruppen POBM:  
Ford 3000 har især kørt med den lille tallerkenharve 
”Omme” i forberedelsen af regntidsafgrøder. Der 
har også været lidt tekniske problemer og den kun-
ne have kørt mere. Noget var brækket på tallerken-
harven, men det meldes at lokale smede kan lave 
det. Foreningen har skabt en indtægt ved maskin-
stationskørslen.                                                                Juni 2020 

 
Hos Skoleforeningen ”Terre et Cité”:    
I foråret var fødevareministeren (for  B.F.) 

på besøg på Badenya Center for at hø-
re om deres initiativer. Foreningen har 
også undervisningslokaler i Dedougou 
centrum og har i sommer afholdt pc 
kurser på det udstyr vi bragte ned. 

Formand Nansie Sangaré (th). 

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

• De unge i Badenya Centeret 

• Medlemmerne  i Terre et Cité 

• Medhjælpere og jordløse kvinder i 
Badala områdets landbrug 

• Medlemmerne i POBM  


