
 
Kvinder planter træer 
 
FN’s landbrugsorganisation FAO vurderer, at hvis kvindelige landbrugere får den støtte og de værktøjer, de har brug 
for i form af uddannelse og adgang til finansiering, så de kan de købe frø, skaffe sig gødning og redskaber, kan de 
forøge udbyttet på et jordstykke væsentligt. 
  
 
Sylvie retter ryggen og tørrer panden med sit røde tørklæde. Synlige sveddråber pibler ned ad 
hendes kinder. De svier og får hendes øjne til at løbe i vand. 
Temperaturen er tæt ved 45 grader, og selvom det er den tørre tid, er varmen kommet meget 
tidligt i år. Sylvie har hentet vand ved brønden, som ligger en halv km borte. 
Nu skal hun i gang med at vande en beplantning af tørstende moringatræer. 
 
 
Sylvie bor i det sydlige Burkina Faso i Vestafrika. Hun er medlem af en projektgruppe på 7 kvinder, 
der med støtte af arbejdsgruppen ”Karité ” koordineret af de to lokale kvinder (Margit 
Haxthausen, Svaneke og Anette Sonne, Aarsdale) har etableret en plantage, der består af 65 
moringatræer, men som snart skal udvides yderlige med 100 træer.  Pengene til at starte projektet 
er kommet fra cremer, baseret på Beurre de karité og blandt andet Moringa olie, som Margit og 
Anette bl.a. har solgt fra projektets hjemmeside www.karite.dk eller fra Høkeren i Aarsdale. 
Projektet er startet med det formål at give en gruppe landbokvinder mulighed for at blive 
kapacitetsopbygget og skabe sig en indkomstskabende virksomhed, der kan være med til at 
forbedre livet for dem selv og deres familier. 
 
 
Sylvie er ikke ene om arbejdet, men det er hende, der er koordinator og har ansvaret for dagligt at 
overvåge plantagen. 
Området med træerne er indhegnet, men Sylvie må alligevel hver dag tage forbi for at sikre sig, at 
der ikke er sket brud på hegnet.  
Kvægnomaderne passerer gennem området på dette tidspunkt af året med deres store flokke af 
zebukvæg på deres vej efter nye græsgange. Det sker undertiden at et stort dyr maser sig igennem 
hegnet for at tage for sig af kviste og friske grønne blade fra moringatræerne. Det ødelægger 
kvindernes produktion af blade og frø. Det må ikke ske. 
 
Allerede efter det første år – i oktober 2020 – var træerne i kvindernes plantage klar til at blive 
høstet for blade. 
Men først skulle kvinderne lære hvordan. I begyndelsen af oktober var 5 af kvinderne på en uges 
kursus, hvor de fik undervisning i, hvordan de skulle plukke, tørre og opbevare de proteinrige 
moringablade, for at bladene kunne bevare mest muligt af deres ernæringsværdi. Derefter gik 
kvinderne selv i gang med at høste blade fra deres egen plantage. 
 
Efter regntiden, som i Burkina Faso normalt slutter i oktober, vil kvinderne også i år kunne høste 
blade fra træerne. Bladene tørres i mørke, hvorefter de knuses til et fint pulver. Dette pulver har 
et stort indhold af proteiner, mineraler og vitaminer. Lokalt bruges pulveret som kosttilskud til 



underernærede børn og gravide kvinder, der trænger til et ekstra righoldigt ernæringstilskud. I 
vores del af verden er det også et vigtigt kosttilskud.  
Kvindernes første høst fra 2020 sælges nu via Karités hjemmeside, og genererer på denne måde 
yderligere kapital til at videreføre deres projekt. Men på sigt er det meningen, at kvinderne selv 
skal stå for salget lokalt. 
Til efteråret 2021 regner vi med, at kvinderne også kan høste de første frø fra træerne, som de kan 
presse til olie. Den olie som anses for at være verdens mest kostbare kosmetikolie. 
 
På Bornholm, i kunstnerkollektivet 4D, hvor både Margit og Anette er aktive medlemmer, sidder 
de to og taler om, hvordan de bedst kan støtte kvinderne. Specielt nu under corona-tiden har det 
været vanskeligt at håndtere de praktiske initiativer, og monitorering af kvinderne har været 
baseret på samtaler og udveksling af billeder via Whatsapp på den lokale netcafé. (Whatsapp er en 
app, hvor man kan kommunikere gratis, hvis der er internetforbindelse). 
 
Sidste år fik projektet økonomisk støtte af Novo Nordisk Honorarfond, som gjorde det muligt at 
skaffe jord, anskaffe små træer og lave indhegning. Projektet blev i Honorarfondens årsskrift 
fremhævet som ét ud af tre mest bemærkelsesværdige udviklingsprojekter, som fonden havde 
støttet det forløbne år. 
 
Projektets første fase er godt gennemført. Kvinderne er meget motiverede, og ved begyndelsen af 
året fik vi en ekstra opmuntring. Der kom besked fra Medarbejdernes Honorarfond i Novo 
Gruppen, at man også vil støtte projektets fase 2, hvor der bl.a. skal bygges et tørrehus, plantes 
flere træer, og hvor kvinderne tilbydes et kursus i regnskabsføring og hygiejne.                                      
 
Alt sammen koordineret via samtaler fra et bord på Østermarievej 4D i Svaneke. 
 
Hvis man er interesseret i at høre mere om projektet, er man velkommen til at kontakte  
Anette Sonne asonneik@mac.com  eller Margit Haxthausen margit.haxthausen@gmail.com 
Eller læse mere på hjemmesiden www.karité.dk  projektets Facebookside eller naturligvis IKs 
hjemmeside www.iknet.dk 
 
 
 
 
 
 
  
 


