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Historien.
I 2016 fik jeg kontakt med Mamady Kakoro i Conakry, Guinea. Han stammer fra landsbyen 
Diankana i det østlige Guinea. Mamady er formand for ADIB, som er en  foreninng af folk med 
tilknytning til Diankana, men som nu bor andre steder i Guinea eller udenlands. Dermed fik jeg 
kontakt til kooperativet CAMD - (Coopérative Agricole Multifonctionnelle de Diankana).
I 2017 udviklede Kim Petersen sammen med Kristina G. Due et pilotprojekt sammen med CAMD og 
ADIB. Kristina havde et flerårigt kendskab til Guinea og især til Kankan fra sit arbejde som konsulent 
(2002-05)  Det blev til et 8 måneders partnerskabsprojekt henover 2017-18.  På denne basis 
besluttede alle parter at fortsætte med et lidt større 2-årigt udviklingsprojekt, der startede op i 
november 2019. Det primære mål var at bidrage til udvikling af CAMD deriblandt forsyne deres 
organisation med adgang til internet og en permanent forsyning af elektricitet på basis af solenergi,  
og ikke mindste introducere økologiske dyrkningsmetoder i det lokale landbrug. 

En del af projektet har handlet om at etablere en hjemmeside for CAMD, installere internet og 
elektricit i den bygning, som både fungerer som kontor for CAMD og forsamlingshus i Diankana - et 
sted hvor man kan komme i kontakt med omverdenen. Både den nære og fjerne.

Hjemmeside 
Der er nu opbygget en hjemmeside for landboorganisationen CAMD : diankana.coop 

Det muligggør, er at CAMD kan bruge den
til at udvikle deres marketing,
præsentation og salg af deres produkter.  
I 2022 er der afholdt undervisning af en
lille gruppe lokale unge fra Diankana’s
Ungdomsforening, som skal kunne
varetage vedligeholdelsen og opdatering
af hjemmesiden på egen hånd fremover.

Elektricitet – Solenergi - Internetcafè

Det  var også et mål at installere EL på solenergi i den bygning, der fungerer både som kontor for 
CAMD og forsamlingshus i Diankana, hvorfor der nu er monteret solpaneler på taget samt inverter 
og batterier indenfor, således at der nu er strømforsyning i bygningen. Nu er det muligt at have lys 
om aften og  mulighed for at vise præsentationer, billeder og film i forbindelse med møder og andre
arrangementer. 
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Figur 1: Det  var også et mål at etablere en ‘internetcafe’ for kooperativets medlemmer, hvilket er 
blevet en realitet.

http://diankana.coop/
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Og der er etableret forbindelse til internet samt en håndfuld stationære computere, så der er mulighed
for at bruge lokalet både som kontor, marketing- og
internetcafé.

 

Forløb og finansiering.

Som udgangspunkt var der i projektet afsat 17.500 kroner til etablering af strømforsyning og 
‘internetcafe’. Ikke overraskende, var det slet ikke tilstrækkeligt.
De første overslag vi fik fra lokale installatører i begyndelsen af 2020, lød på ca. 42 mio. GNF
(ca. 35.000 danske kroner).
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Figur 3: 2 x 4 batterierFigur 2: Inverter og el-tavle

Figur 5: Der arbejdes med 
programmering af hjemmesiden

Figur 4: Mødelokale

Figur 6: Computer, router til 
internet og printer
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De forslag og tilhørende overslag fik vi vurderet i tæt samarbejde med Nordisk Folkecenter for
Vedvarende Energi i Thy, hvilket resulterede i et mere præcist udbudsmateriale med klare krav til
ydelse og konfiguration af installationen. Dermed fik vi også et mere klart overblik over hvad prisen
ville blive for installationen.

Vi  kunne dermed ansøge andre kilder end CISU, som normalt ikke finansierer den slags 
installationer.
Disse ansøgninger resulterede i at vi i juni måned 2021 fik udbetalt 25.000 fra Merkurfonden og
20.000 fra GAIA TRUST. Uden dette betydelige tilskud havde installationen ikke kunnet gennemføres.

Herefter fik vi i slutningen af 2021 nye tilbud, og i begyndelsen af 2022 indgik vi en aftale med en af
de lokale installatører om opsætning af solceller, inverter, batterier og lys og el-udtag i CAMDs
bygning i Diankana.
Den konkrete installation blev gennemført i april/maj måned 2022.

Betalingen.

1. Firmaet som har installeret anlægget,
ETABLISSEMENT KABASOLAR
POWER, er blevet betalt i tre
omgange:Ved påbegyndelse af
installationen den 14. april ved faktura nr.
33 med 49,2 mio. GNF.,

2. ved installationens færdiggørelse den 7.
maj ved faktura nr. 58 med 24,6 mio. 
GNF., og

3. ved installationens godkendelse den 2.
juni ved faktura nr. 83 med 8,2 mio. GNF.

p.v.a. projektgruppen,
Kristina og Kim,
24. januar 2023
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Figur 7: Tre faktura fra ETABLISSEMENT 
KABASOLAR POWER


