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                                                           Årsberetning

“Dialog kræver tid, hvis den skal udvikles”

Indledning
Når man i IK perspektiv ser tilbage på det år, der er gået, vil det være domineret af en større rejseaktivitet,  af 
samarbejdet med borgerforeningen i Aarsdale og bestræbelserne på at etablere et cykelværksted for de unge 
i landsbyen Pah i Mali samt kontakt med vejledning til projekterne i Mali og Burkina Faso.

                        Nogle vigtige begivenheder i 2016
Fil Bleu Havde i 3 uger i februar den unge  tekstilstuderende Nastassja Swift i praktik i 3 uger. Nastasja 
studerende på  skolen for Visual Art i Qatar.

Et meget fint arrangeret medlemstræf på Torø, hvor vi blev fortrolige med en ny egn, som de fleste af os ikke 
kendte så godt.

En container blev pakket og sendt afsted fra Bornholm, fyldt med cykler. Afsendt i juni og ankomst til 
landsbyen  i september.

Den første moringaolie fra egen avl i Pah blev presset og leveret til “Karité”. Olien indgår nu i den helende 
moringacreme solgt via nettet fra karité-gruppen.

IK fik tilskud til foreningens drift fra Kunststyrelsen/Udlodningsmidlerne.

3 unge fra Pah som var blandt de første elever, der startede på skolen i Pah startede på universitet i Bamako.

Sidi Karembé, koordinator for projekterne i Pah , blev, da den gamle høvding døde, udpeget af befolkningen 
til at overtage forpligtelserne. Nu er Sidi både viceborgmester og høvding.

Vi fik “taget hul på” det tidligere rejsemål, Marokko. - Vi fik støtte fra VMKO fonden til bygning af 
cykelværksted for unge i Pah og fra Sct. Nicolai Genbrug, Rønne.

Sidst på året  fik vi en aftale med et privat transportselskab, der kan levere varer fra Fil Bleu til DK på 5 dage 
- mod tidligere Post Nord - 3-4 måneder!
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Projekterne - kort status

“Fil Bleu, min skrædder i Ouagadougou” i Burkina Faso og Mali, som støtter bomuldsbønder og 
tekstilarbejdere, har p.gr.a. af den meget lange og vanskelige forsendelsesgang ikke haft de tilfredsstillende 
indtægter. Vi  har været tilbageholdende med at gøre PR, hvilket har påvirket salget mærkbart. Det var svært 
at lave en overbevisende PR, når vi vidste, at det ville tage 3-4 måneder, før kunderne kunne få deres 
bestilling leveret. Men nu lysner det! En ny aftale er lavet. To dygtige danske designere er gået ind i Fil Bleu 
gruppen.
Sommersalget fra “Den Blå” har været fint. Flere af IKs medlemmer har været med til at passe butikken i 
åbningstiden i sommerperioden. “Den Blå” er ikke kun et vindue for Fil Bleu, men også for foreningen 
generelt  og de frivillige gruppers aktiviteter. 
En af væverne i Fil Bleu, Adou Togo, havde fået problemer med synet på det ene øje, hvilket hindrede ham i 
hans arbejde. Gennem Fil Bleus netværk  kom han i kontakt med en læge i Mopti, der opererede Adous øje. 
Han har nu igen fået synet tilbage. Operationen blev finansieret af Fil Bleu  med et tilskud fra Adou Togo 
selv. I februar indkøbte Fil Bleu 1000 økologisk certificeret bomuld, og en ny gruppe kvinder er blevet 
inddraget i kartning og spinning.
Moringa-projektet. Plantagen trives.De første moringanødder er blevet presset til olie på kvindernes nye 
kværn. Nødderne er af god kvalitet. 
Både nødder og olie købes af “Karité”, som sælger til fordel for kvinderne i Pah.
Sundhedshuset Den daglige drift forestås stadig af Alaye Karembé og Aminata Karembé.
Ansøgningen om at få status som CSCOM (kommunalt center for sundhed) er endnu ikke blevet  en realitet, 
men forklares ud fra at administrationen i Mali - og Malis økonomi generelt - ikke fungerer optimalt. 
Sundhedsgruppen i DK bidrager med at betale malariamedicin. Med containerforsendelsen til Pah i juni var 
der også indsamlet håndkøbsmedicin, forbindingssager m.m.

“Skolen i Pah” - Der er tilgang til skolen. Det nuværende elevtal er  225. Takket være den støtte, der er til  
skolen, sker der stadigvæk forbedringer. I 2016 blev der bygget en “hangar,” - en overdækket plads, hvor  
der er plads til mange børn, når de skal spise det varme måltid midt på dagen. Bygningen af hangaren blev 
støttet af Udlodningsmidlerne. Arbejdet  med at bygge og hugge sten til bygningen klarede mændene. 
Kvinderne byggede på eget initiativ et lille hus til “la grande marmite” (den store gryde, som de i 2014 fik 
sponsoreret af VMKO fonden til kantineordningen).

 Landsbyens bønder bidrager  fortsat med naturalier, og et jordstykke ved skolen  udlægges hvert år til 

dyrkning af fødevarer, som tilskud til skolemaden, men høsten slog fejl i år, så bøndernes bidrag er mindre.
“Karité- gruppen”, har fortsat samarbejde med kvinderne i Pah, og overskud ved salget går til indkøb af nye 
produktionsmidler til kvinderne.
“Venskabssponsorerne”  En række personer fra IKs kreds hjælper fortsat familier med at betale skolepenge  
og finansiere videreuddannelse. Den bedste hjælp til familierne er støtte til børn, der vil lære noget og 
uddanne sig.
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Formidling - aktiviteter i 2015
Formidling  om forhold og levevilkår i Syd er et fokuspunkt for IK, som vi  har søgt at realisere 
gennem rejser, foredrag , udstillinger og en enkelt workshop.

Januar: Studierejse for en gruppe keramikere til Burkina Faso. Vi boede i pottemagerlandsbyer og i 
Tièbélé, området med de smukke bemalede huse. Vi besøgte pottemagere med forskellige traditio-
ner bl.a. i Leo.
Marts: Lysbilledforedrag på Nexø bibliotek for sammenslutningen af  bornholmske billedkunstne-
re om Burkina Faso og lerets betydning.
April: Temadag på Paradisskolen i Nexø om Burkina Faso.  Møde om Marokko for deltagere fra 
kunstnerkollektivet 4D.
Medlemstræf på Torø- et 3-dages arrangement.
Maj: Temarejse til Marokko.
Juni: ”Den blå” Fil Bleus ”showroom” på Sdr. Årsdalevej 9, åbnede første gang for sommeren og 
holdt åbent de følgende tirsdage og torsdage indtil d. 18.august.
Juli: Ny hjemmeside for IK
September: Studierejse for 4D til Marokko.
Oktober: Udstilling og foredrag på Sønderborg Bibliotek med titlen ”Pah, en god historie”.  Om 
samarbejdet med en landsby i Mali. Udstillingen varede i 2 uger.
November: Julemarked på Gudhjem Mølle. hvor IK deltog med en stand med artikler fra Fil Bleu 
og Karité. 
December: Fotoudstilling om Pah på bibliotek i Gjellerup.
 

Bestyrelsen
Efter generalforsamlingen i 2015 konstituerede bestyrelsen sig som følgende: Formand Anette 

Sonne, næstformand Kirsten Hjelt, kasserer Tove Ørsted, bestyrelsesmedlemmer Kirsten Petersen , 

Karen Christensen og Pernille Hamming  samt Julie Zaken og Ulla Østerby som suppleanter.

Slutbemærkninger
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Vores fokus vil i det kommende år fortsat være på børnene og de unge. Vi vil arbejde for at alle børn i lands-
byen, Pah får mulighed for at komme i skole. Dette kan kun gøres ved at skolen udvider, så der bliver plads 
til flere børn. Kommunen har indvilliget i at skaffe flere lærerkræfter, men har ikke midler til en ekstra byg-
ning. Ved at sørge for at  børnene i skolen får et dagligt varmt måltid.Det har de brug for, for at kunne kon-
centrere sig og lære og for at  udvikle en god psyke og fysisk, så de kan medvirke til at  skabe gode frem-
tidsmuligheder for sig selv og landsbyen.

De 12 unge, som har indskrevet sig til cykelværkstedet, er det første eksempel på et uddannelses- og ar-
bejdssted for unge lokalt, men der mangler stadig et tilbud til de unge piger.

Regntiden der startede så godt i Pah i juni /juli  gav ikke det forventede udbytte for landbruget. Faktisk blev 
der et meget dårligt høstudbytte. og det er skabt en vanskelig situation for landsbybeboerne. Tilmed har 
bønderne ikke af sikkerhedsmæssige årsager, længere mulighed for at tage ind i Nigerflodens indlandsdelta 
og høste ris for bozoerne, således som dogonfolket har gjort i generation.

De mange haveprojekter, som IK har en stor andel i er blevet etableret, vil i de kommende måneder blive 
mange familiers redning, i følge Sidi Karembe. Det samme gælder moringaplantagen, hvor blade og frugter 
er en værdifuld ernæringskilde.

Udfordringer er mange. En af de helt store er at støtte lokalsamfundet med at skabe arbejdspladser for de 
unge og hjælpe. At hjælpe med at etablere erfaringsudveksling mellem bønder med henblik på at tilpasse 
landbrugsproduktion i forhold til dyrkningsmetoder, afgrøder etc. i relation til de klimaforandringerne, som 
der opleves. 

Den støtte IK giver kan kun blive “hjælp til selvhjælp”. Vi  iværksætter ikke aktiviteter uden at det er  ønsker 
befolkningen selv kommer med - og selv deltager i - økonomisk eller med arbejdskraft eller ekspertice.

Grunden til at vi i det hele taget kan følge med i projekterne i Pah  og være med på “sidelinjen”  med vores 
vejledning, er at koordinatoren har en smartphone, som han sender fotos fra og sender indtalte beskeder 
eller spørgsmål via messenger.

Allerhelst ville vi kunne rejse på projektbesøg og deltage personligt, men dette har endnu udsigter.

Til sidst vil jeg fra bestyrelsen udtrykke stor taknemmelighed for den gode støtte vi får fra jer medlemmer. 
Tak til alle aktive for et godt samarbejde og ikke mindst det stabile og loyale arbejde i bestyrelsen og grup-
perne. En stor tak til sponsorer - privatpersoner samt fonde, som over år har støttet IKs aktiviteter økono-
misk.

Bestyrelsen i IK
Marts 20176
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