
Kvindernes Moringaprojekt i Burkina Faso

I Burkina Faso har arbejdsgruppen i foreningen International Kontakt, Karité Aarsdale på 
Bornholm etableret en Moringa-plantage for Vestafrikanske kvinder. 

Bladene fra Moringa-træet indeholder nemlig utrolige mængder proteiner, vitaminer og 
mineraler samtidig med at det tørkeresistente træ kan vokse over 3,5 meter på en sæson.

Det har gjort både Moringa-pulver og olien, der kan udvindes, til det seneste skud på 
stammen i kampen mod sult og underernæring.

Siden projektet modtog det første beløb fra Honorarfonden i januar 2020, er plantagen 
blevet indhegnet for at holde kvæg ude, og der er indkøbt to 30 liters dunke og 
vandslanger til drypvanding, så der kan dyrkes året rundt. Derudover har fem kvinder 
været afsted på kursus i forarbejdning af bladene. 

Det gav i oktober afkast med årets første høst, og Anette Sonne - som står bag Karité 
Aarsdale sammen med Margit Haxthausen - er mildest talt imponeret af de Vestafrikanske 
kvinder i projektet.

”Kvinderne er så stærke og så gode til at holde styr på økonomien. De lægger til side, 
hvis de skal købe nyt eller plante noget mere. Hvis man investerer i Vestafrikanske 
kvinder, så forøger de udbyttet – så simpelt er det,” siger Anette og tilføjer:

”Det er bare nogle små skub, der skal til, for at det batter noget.” 

Høsten er blevet brugt til at ernære gravide kvinder og underernærede børn lokalt, og så 
hjælper Karité Aarsdale med at sælge det via deres hjemmeside og en butik på Bornholm, 
hvor overskuddet går til kvinderne i Burkina Faso. 

Hjælpen fra Honorarfonden har ifølge Anette haft stor betydning for deltagerne i projektet.

”Før havde kvinderne i projektet ingen indkomst, men det har de nu. Samtidig får de nogle 
kompetencer om planter og hygiejne igennem kurserne, og det hele giver selvværd, som også 
er rigtig vigtigt,” fortæller Anette.

Indtil videre har kvinderne på plantagen lånt sig til en tørreplads i skyggen, og næste skridt er 
at bygge eget tørrehus til plantagen, og det skal ske med midler, som de fik i Honorarfondens 
seneste uddeling.

BLÅ BOKS: Hvad er Honorarfonden?

-En privat fond, hvis økonomiske grundlag består af indbetalinger fra de 
medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanter.

-Bestyrelsen består af medarbejdere fra Novo Nordisk A/S, NovoZymes A/S, Novo 
Nordisk Fonden og Novo Nordisk Pharmatech.Der er 13 repræsentanter i bestyrelsen, 
som er valgt fra de faglige klubber og foreninger.


