
Savoir pour Pouvoir 
2009: Landsbyens kvinder har længe haft et ønske om at blive alfabetiseret og får via 
IK støtte fra CISU (Civilsamfund i Udvikling under Danida) til et projekt, der har fokus 
på alfabetisering og kapacitetsopbygning. 
Der bliver bygget et sundhedshus med fødestue og skadestue. Landsbyen leverer sten 
og arbejdskraft til byggeriet. Der dannes en lokal sundhedskomité, som skal støtte 
sundheds-personalet og arbejde på en langsigtet bæredygtighed. 
De traditionelle behandlere inddrages i sundhedsarbejdet. 
Personalet tager på kursus og kommer i praktik på klinikker med veluddannet 
personale. 
Sundhedshuset benyttes også af folk fra nabolandsbyerne. Det skaber økonomi for 
sundhedshuset. Med sundhedshuset som udgangspunkt arrangerer personalet 
workshops om hygiejne og ernæring for landsbyens befolkning og folk fra de 
omkringliggende landsbyer. 

2011: Kommunen, som sundhedshuset hører under, giver tilsagn om at overtage 
forpligtigelserne , når projektstøtten er slut. Kommunen har allerede oprettet en fond, 
der finansierer uddannelse til sygeplejerske for en ung pige fra landsbyen. Efter endt 
uddannelse skal hun ansættes på sundhedshuset. 
2012: Sundhedskomitéen starter på eget initiativ alfabetisering på fransk som 
aftenundervisning.20 mænd deltager. (Maj 2013) 
2012: Alfabetiseringen af kvinderne var blevet forsinket på grund af 
belysningsproblemer på skolen og lærermangel, men antallet af kvinder der er igang 
med alfabetisering er nu 30. 
2013: April. Sundhedkomitéen graver en brønd på den mark, hvor de har planer om 
at plante moringa, som via Maison de la Santé, skal levere koststilskud til 
underernærede børn og gravide kvinder. 
2013: Der bliver holdt sommerkursus for en ny gruppe kvinder i alfabetisering. Det 
ekstra kursus er finansieret med støtte fra Zonta, Odense. 
2013: August. Sundhedskomitéen indhegner en stor mark og planter 100 
moringatræer 
2013: Primo oktober. Der blev holdt et 2-dages workshop med gæstelærer fra 
hospitalet i Bandiagara. Emnet er : Hvordan mindskes problemer med malaria i 
regntiden. Der blev benyttet plancher som på enkel vis illustrerer, hvilke forholdregler 
man selv kan tage for at beskytte sig. Workshop henvendte sig specielt til kvinder 
med børn. 
2013: November. En container med værkstøj, skolemøbler og cykler til det 
kommende cykelværksted for områdets unge mænd ankommer fra Danmark, 
indsamlet af frivillige fra Aarsdale Borgerforening og med støtte fra Genbrug til Syd/ 
DMR 
2014: Primo februar. Ti repræsentanter fra samarbejdspartneren, L'Association 
d'Ampari i Pah og fem repræsentanter fra IK holder holder møder og workshop, for at 
evaluere det år, der er gået. Nogle af deltagerne fra Pah kommer på kursus for styrke 
deres faglige kapacitet. Den mandlige sygeplejerske og jordemorderen fra "Maison de 
la Sante" kom i praktik på et hospital i en større provinsby i det sydlige Burkina Faso. 
2014: Ultimo februar. Flere kvinder indskrives til alfabetiseringsundervisning. Nu er 
antallet af kvinder der enten er alfabetiseret eller i gang oppe på 62. 
2014: Marts.Med støtte fra kommunen overtager landsbyen de fremtidige forpligtelser 
med sundhedshuset mht. aflønning af personale og andre driftsudgifter. 
2014: Støtten fra CISU slutter, men projektet fortsætter. 
  
  


