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Nytter udviklingsbistanden?
Af Lone Frederiksen
Det må være et relevant spørgsmål at stille sig selv og hinanden efter 22 års samarbejde med COLUFIFA.
Diskussionen dukker op i offentligheden med jævne mellemrum, denne gang med afsæt i TV-serien Liberty
på DR1, der bygger på Jakob Ejersbos roman-trilogi. Selvfølgelig må man for det første slå fast, at historien
foregår i 1980’ernes Tanzania, og at meget er ændret siden da. For det andet er der, dengang som nu, stor
forskel på, hvordan dagligdagen former sig for udstationerede, vellønnede medarbejdere og så for os, der
er frivillige og bor blandt COLUFIFAs medlemmer i landsbyen i kortere perioder ad gangen uden kontakt
med andre europæere. Så derfor er det billede, der tegnes i TV-serien, naturligvis ikke dækkende for vores
tilgang og samarbejde. Men alligevel...
Det er ikke en uvæsentlig debat, som blandt andre er ført af fremtrædende udviklingsforskere som Martin
Paldam på den ene side (bistanden virker ikke) og på den anden side af Finn Tarp, der på basis af en række
forskningsresultater har påvist, at tilskud til de fattige lande har mindsket antallet af fattige i de
pågældende lande. Argumenterne for, at udviklingsbistand i bedste fald er virkningsløs og i værste fald
direkte skadelig, bygger også på forskning og fremhæver, at når landene modtager støtte til for eksempel
sundheds- og uddannelsessektoren, så vil regeringerne ofte undlade at støtte de sektorer og i stedet bruge
statens midler til militæret eller til at berige deres politiske støtter. Disse diskussioner fokuserer på den
nationale udviklingsbistand fra eksempelvis Danida.
Men hvordan med vores – i det perspektiv meget begrænsede – støtte til COLUFIFA? Hvad er der kommet
ud af det? Som I kan læse nedenfor, er Knud Schmidt lige kommet hjem fra et besøg hos COLUFIFA. Der
forsøgte han at få et overblik over, hvordan det egentlig er gået med mange af de aktiviteter, vi har støttet:
Kvindegruppen, der arbejder med sesamprodukter; fjerkræprojekterne; mikrofinans-grupperne; grønsagshaverne; bierne; indførelse af ny redskaber, organisationsudviklingen mv. Det var meget blandet, hvad han
så og hørte. En del kører videre nogle steder, noget er næsten gået helt i stå, og noget kører rigtig godt.

Forberedelse af såbed i landsbyen Saré Muctar (Foto: Maria N. Hastrup, Genbrug Til Syd)
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Ud over den ønskede fremgang i levevilkårene for COLUFIFAs medlemmer, er det selvfølgelig vigtigt for
vores engagement og for vores ansvar over for vores medlemmer og skatteborgerne, at der kommer
bæredygtige resultater ud af vores penge og anstrengelser.
Og kan man se de samme tendenser hos COLUFIFA som på statsligt niveau, at bistanden mindsker det
lokale ansvar? Det kan man nok til en vis grad. I hvert fald er det tydeligt, at medlemstallet hos COLUFIFA
stiger og falder afhængigt af, om der er projekt-støtte eller ej. Men mange forhold trods alt er ændret i
positiv retning, siden vi startede samarbejdet. Organisationen arbejder meget mere demokratisk og
omkring halvdelen af de lokale præsidenter er nu kvinder. Medlemmerne giver klart deres mening til
kende, også når de er uenige med ledelsen. Kvindernes status er tydeligt ændret – mange har egen
indkomst, og de deltager aktivt i møderne. Når vi i starten indkaldte til møder omkring kvindeaktiviteter,
var det mændene, der kom, og enkelte kvinder stod med børnene og lyttede i baggrunden. Nu er det
omvendt – kvinderne sidder forrest i kredsen og er aktivt med, mens spredte mænd står og lytter bagved.
En tredje positiv ting er, at COLUFIFA tager mere ansvar for udviklingen og er gået meget mere engageret
ind i at samarbejde med en lang række lokale organisationer og myndigheder. Udviklingen er måske ikke
altid gået lige efter opskriften i projekterne, men en positiv udvikling kan man helt sikkert se.
Men muligvis kan man ikke kun måle effekten på, om de igangsatte aktiviteter kører videre, som vi
forestillede os det. Måske er noget af det vigtigste den gensidige inspiration, vi og de giver og modtager i
vores møder. De kan opleve, at ting kan gøres på andre måder, end de plejer (selv om det måske ikke lige
bliver ’vores’ måde); og vi oplever, at verden kan se ganske anderledes ud set fra en landsby i Vestafrika
end fra Danmark. I det store perspektiv er det måske det allervigtigste ved vores ’græsrods’- tilgang til
udviklingsprojekter. Og den tilgang har vi ikke set meget til i Liberty.

Fra Jeres udsendte. Opfølgningstur marts 2018.
Af Knud Schmidt.
Min 13. projekttur til Senegal og Gambia er ikke trættende, men det er varmt, så man kan da godt blive
træt i middagsheden. Om dagen op til 43° og om natten startende på 35, indtil det midt på natten blev
mere human temperatur. I dette øjeblik sidder jeg dog i behagelig temperatur ved Atlanterhavet og bruger
dagen på afrapporteringer, inden jeg i aften starter flyveturen hjem.
Jeg har været involveret i projekter med COLUFIFA de sidste 8 år, og den erfaring gør det jo lettere for mig
at forstå, hvad der sker, og hvordan vi kan agere. Jeg har også været involveret i formuleringerne af
projekterne i de år sammen med mange af de samme folk som er her nu, så også det gør jo, at vi ikke
behøver så mange ord for at forstå hinanden.
Min tur har bestået af hovedelementerne: Inspirationstur til Ghana, opfølgning på container-leverance,
opfølgningsbesøg for projektet PASAN, og endelig mere generelt om udviklingen i COLUFIFA.
Jeg har det sidste års tid været aktivt medlem af Ghana Venskab (GV). Godt med efterløn, når jeg nu gerne
vil så meget frivilligt arbejde. I Nordghana har GV blandt andet gang i et projekt som kaldes Fighting Child
Hunger. Det er i et område som på mange måder ligner vores projektområde, og med mange af de samme
problemstillinger som er gældende i vores projekt (PASAN). Derfor blev det aftalt, at jeg i forbindelse med
denne rejse var på research i Ghana for at kunne bringe yderligere inspiration til vores folk i COLUFIFA. Det
var da også en meget udbytterig tur, hvor jeg fik vist konkrete arbejdsmetoder omkring arbejdet med
kvindegrupper. Ghanafolkene har nok lidt mere erfaring og uddannelse inden for ernæring, så det kunne
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absolut være en mulighed at sende en af folkene i COLUFIFA til Ghana, og evt. også til Burkina Faso for at
blive opgraderet i både ernæringsspørgsmål og tilpasning til klimaforandringerne (Climate change, CC).
Sidste container blev sendt herned før jul og ankom i god ro og orden til Brikamaba i Gambia. De har jo
efterhånden god erfaring med, hvad de skal gøre og hvad de skal dokumentere, når de får en container fra
Danmark med 8000 kg cykler, computere mmm. Mit arbejde i forbindelse med containeren var at se, om alt
er foregået efter bogen, og at tingene bliver fordelt som aftalt, og så at sikre mig de rigtige rapporter og
kvitteringer.
Vi fik jo sidste år penge til at starte projektet PASAN, som arbejder med organisationsudvikling, CC og
ernæring – specielt med fokus på børn og gravide. Jeg var selv hernede, da vi startede projektet i juli 17, og
vi har penge til 2½ års projekt.
De tre ledere i COLUFIFA, Djibril, Mandiang, og Aly, har vi kendt gennem mange år, hvilket gør tingene
lettere. Derimod er de projektansatte nye for os. Vi har heldigvis forudset, at der skulle bruges en del
ressourcer for at få dem opgraderet på hver deres felt.
På regnskabsområdet har vi fået en ung dynamisk person, som har god erfaring med at bruge de
regnskabssystemer, som vi har kæmpet i årevis for at få dem til at bruge. Det kører nu rigtig godt. Næste
skridt i den retning bliver, at de får bedre budgetlægning og budgetopfølgninger, som forhåbentlig giver
dem bedre styring og samlet set bedre økonomi i organisationen.
Vi ansatte en ung kvinde til at arbejde med organisationsudvikling. Hun har imidlertid forladt jobbet til
fordel for noget bedre lønnet. Men hun har da været medvirkende til, at de har holdt tidsplanen og har
bidraget til, at de nu har lavet en femårsplan for organisationen. Den skal endelig vedtages på deres
generalforsamling i maj. Heraf fremgår også konkret, hvad der skal gøres. Der udestår så fortsat at få lavet
etårsplaner, som flugter med femårsplanen. Heldigvis havde de en ny kandidat til jobbet. Han er vokset op i
Faoune og kender COLUFIFA særdeles godt bl.a. gennem sin bror Samba, som gennem mange år har været
deltidsansat. Han er meget stærk i sprog, som han har studeret i mange år, og efter en lang snak, som jeg
ikke var særlig involveret i, blev hans ansættelse aftalt. Så nu har vi igen fuld bemanding.

Havevanding i COLUFIFA-landsby (Foto: Knud Schmidt)
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En ung kvinde er ansat til at arbejde med ernæring. Hun virker også dygtig og har erfaring fra noget
lignende arbejde. Selvom hun har et barn på et år at passe på samtidig, ser det ud til, at hun får det til at
fungere godt nok. Det ser også ud til, at hun går godt i spænd med vores ansatte inden for klimatilpasning,
Oumar, som nogle sikkert kender fra de forskellige jobs han har været involveret i de senere år. De to
emneområder er nært forbundne, så vi sigter efter, at arbejdet med ernæring munder ud i behov for
forskellige lokalt tilpassede planter, som de så skal satse mere på. Herunder specielt bønner og forskellige
bladprodukter fra træer og urter.
Dertil skal der arbejdes med at få sorter af de traditionelle afgrøder som majs, ris, hirse og jordnødder, der
er bedre tilpassede klimaforandringerne. Endelig har vi sat tid og penge af til at arbejde med bestemte
træarter, som kan være med til at gøde og forbedre jorden uden at konkurrere med eksisterende afgrøder.
Inden for de to områder, CC og ernæring, arbejder vi med lokale deltidsansatte, som skal trænes, så de har
den daglige kontakt ude i de 16 unioner, og de gør en god del af arbejdet. Det bliver jo til i alt 32
mennesker, som er udpeget lokalt, og som vi håber lever op til forventningerne omkring de ting, vi har lagt
op til de skal klare. Der er nogle stykker af dem, som er skiftet ud, og flere andre som bliver skiftet ud. Men
generelt mener vi, det er en god måde at arbejde på, så den viden der bliver opbygget forbliver derude i
områderne, for det er jo der medlemmerne bor.
Vores chauffør var vældig begejstret for den nye bil,
som er bevilget til projektet. Han fik lidt oplæring af mig
i vedligeholdelse, som de typisk ikke har været gode til.
De har indført et system, hvor der er styr på, hvem der
køres hvorhen, og hvem der skal betale for det. Det
lægger nok en dæmper på kørslen, som førhen har
været meget præget af, at ’bilen stod der jo, så hvorfor
ikke bruge den hele tiden’.
På opfølgningsbesøg skal vi også ud og besøge de
områder hvor der er aktivitet, samt besøge
samarbejdspartnere. Jeg tog denne gang på besøg i 2 af
de 16 unioner – Kiang i Gambia og Soutoura Nord i
Senegal. Begge steder var der meget aktivitet i
havedyrkningen, ligesom der er i Faoune. De to steder
havde de samarbejde med andre om at få noget større i
gang end det, vi kan magte i projektsammenhæng.
Jeg var også omkring det lokale kontor for landbrug og
skovadministration, hvor der er samarbejde i gang.
Endelig var jeg på den lokale planteskole, som var god
inspiration, og på FAO-kontoret i Banjul, hvor vi blev
orienteret om projekter i Gambia, svarende til det vi
arbejder med.
Det har endnu engang været lærerigt for mig at være på
turen, og jeg håber da, at min indsats virker.

Fremstilling af beriget mel til grød
(Foto: COLUFIFA)
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Indkaldelse til Cykler til Senegals generalforsamling
Tirsdag den 24. april 2018 kl. 17:15 på Daghøjskolen, Frederiksberg
Program for dagen:
17:15
17:30

18:30
19:00
19:30
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
20:30

Vi byder på en kop kaffe eller te
Oplæg og diskussion om, hvilke bidrag vores projekter og containere har ydet til
udviklingen i COLUFIFAs landsbyer.
Jens Lykkebo viser billeder og fortæller om det nye høprojekt, der er finansieret af
Spejderne i Farum.
CtS byder på senegalesisk mad
Basiru Suso spiller kora
Generalforsamling, hvor der serveres kaffe og te
Dagsorden ifølge vedtægterne:
Valg af dirigent og referent.
Beretning fra bestyrelsen.
Beretning fra arbejdsgrupper.
Aflæggelse af regnskab.
Fastsættelse af kontingent.
Indkomne forslag (forslag indsendes senest 2 uger før generalforsamlingen og
offentliggøres senest 8 dage før generalforsamlingen).
Valg af bestyrelse og revisor.
Eventuelt.
Basiru Suso afslutter aftenen med koraspil.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Daghøjskolen Kursustrappen, Kong Georgsvej 11, 2000 Frederiksberg
5-7 minutters gang fra bus 2A, 8A eller 250S.

Mad, musik, foto og oplysning om udviklingsarbejde.
Kom og oplev musikeren Basiru Suso spille vestafrikansk musik på sin kora, som er et 21-strenget
instrument, der minder om harpen og går mindst 600 år tilbage. www.basiru1.com
Vi serverer senegalesisk mad samt fortæller og viser billeder af, hvilken betydning vores samarbejde
gennem 22 år med vores senegalesiske partner, bondebevægelsen COLUFIFA, har haft. Hvordan kan en lille
frivillig dansk forening være med til at skabe udvikling i landsbyer i et fattigt afrikansk land?
Alle er velkomne til vores gratis arrangement i forbindelse med generalforsamlingen.
Arrangementet er støttet af Genbrug Til Syd.
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Foto fra www.basiru1.com

Brilleprojekt
Af Lene Lindedam
Den 13. januar fløj jeg af sted med Brussels Airlines til Banjul, for 17. gang for at gennemføre et brilleprojekt
i samarbejde med COLUFIFA, optikerkæden Nyt Syn og NGO’en Syn for Sagen i Afrika. For 3 af os var det
foruden brilleprojektet også et besøg hos mangeårige venner og bekendte, hvilket altid gør rejsen ekstra
berigende. For 2 nye deltagere var det deres første besøg i et afrikansk land.
Tolden i Banjul krævede alle kufferter åbnet; vi slap dog igennem uden problemer, med vores garanti for at
brillerne skulle bruges til brilleprojektet. Vi blev hentet af en stolt Ansou i COLUFIFAs nye fine hvide Toyota
Hailux, det er luksus!
Efter en overnatning på Leybato, en morgensvømmetur i Atlanterhavet, går turen til Faoune. Køreturen er
en ren fornøjelse i den nye bil, og vejene er blevet 100 gange bedre end de første år. Vi er fremme først på
eftermiddagen, en dejlig stor gensynsglæde; vi er ventet af alle, og frokosten er parat.
Eftermiddagen bliver brugt til at klargøre briller og vurdere, om vi har nok briller til at gennemføre de 4
projektdage. Problemet er nemlig, at den container, som skulle have været fremme med ny brilleforsyning,
er blevet forsinket og først når frem, når vi lige er rejst. Vi slutter dagen med et besøg i den nærliggende
markedsby Carrefour, egentlig med det smukke navn Medina Wandifa, og det skal den begynde at leve op
til. Alle busser og store lastbiler har nemlig fået ny holdeplads uden for byen, og der er ved at blive fejet og
ryddet op på markedspladsen.
Næste dag starter brilleprojektet i Bounkilling, vi arbejder på hospitalet og i samarbejde med stedets
øjensygeplejerske. Det fungerer fint og dejligt at se folk blive skrevet op til grå stær operationer eller få
recept på øjendråber. Der kommer indimellem en øjenlæge og opererer.
Næste dag har COLUFIFA stort strategimøde i Faoune, og vi synstester alle inden mødet starter, godt at
starte dagen med en ”øjenåbner”. Så går turen til Bonna, dernæst Djola og sidste dag i Diarumé.
I alt er ca. 730 mennesker undersøgt, og mere end 1000 par briller er udleveret, flere har fået både
afstands- og læsebriller.
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Vores fridag/oprydningsdag/ besøgsdag bliver en travl
dag; mange fra Faoune kommer for at få en synstest,
og vi holder planlægnings-/ evaluerings møde.
COLUFIFA kunne godt tænke sig at få et hold
øjenlæger ned og operere for grå stær – det vil jeg
arbejde videre med.
Vi savnede Mariama Bâ, hun havde jo været med som
tolk alle årene, men hendes søn overtog pladsen og
gjorde det rigtig fint. Han var jævnaldrende med
Casper, som var med på sin første brilleprojekt-rejse.
De var begge vildt begejstrede for projektet, det var en
fornøjelse at se dem arbejde.
Aftenen sluttede med trommedans og hygge.
Retur i Banjul nød vi en dag med sol og badning, før
turen gik retur til kolde nord.
Synsmåling. (Foto: Lene Lindedam)
På gensyn næste år - Jette Honore, Tonny Dupont, Tine Ottosen, Casper Svendsen og Lene Lindedam.

Landsbyskolen i Saré Muctar
Af Maria Nitzsch Hastrup, Genbrug Til Syd
35 hænder ryger hurtigt i vejret. Kroppe springer op og ned på stolene. Tag mig! Tag mig!
Tag mig! Den dag i december 2017, hvor Genbrug til Syd besøger landsbyskolen i Saré
Muctar i Senegal, er der fuld gang i skoledagen. Men bare et år forinden så situat ionen helt
anderledes ud. Der var der hverken bygni ng, borde, stole eller lærer – meget har heldigvis
ændret sig.
Det tager en time i bil fra hovedvejen på smalle, hullede jordveje for at nå frem til Saré Muctar – og det er
en mærkelig udregningsmetode, for ingen af dem, der bor i landsbyen, har en bil. Enkelte ejer æsler og en
vogn, der kan spændes for, og de allerfleste kommer alle steder hen til fods. Det gælder især børnene, og
det er også grunden til, at børnene ikke kom i skole.

Når skolen er for langt væk
”Vi kom hertil og så, at børnene ikke gik i skole”, fortæller Aly Mansaré, der er projektleder i COLUFIFA, der
er den lokale bondeforening, der som en del af deres arbejde modtager brugt udstyr fra Danmark – blandt
andet gennem Genbrug til Syd. COLUFIFA organiserer bønder i hele den sydlige region i Senegal, samt i
nabolandet Gambia. De hjælper blandt andet bønderne med undervisning i bedre dyrkningsmetoder. På
grund af deres projekter med bønderne, kommer COLUFIFA tit i landsbyerne og kender derfor de lokale
udfordringer. Og Aly så altså, at der i Saré Muctar manglede en skole.
”Der var simpelthen for langt til den nærmest skole”, forklarer Aly. De mange kilometer, der skulle
tilbagelægges til fods, betød, at børnene på 6-10 år slet ikke kom i skole. ”Men når de først har fået deres
grundskoleuddannelse, så er de blevet større, og så kan de fortsætte deres skolegang i skolen lidt længere
væk”, siger Aly. Derfor syntes COLUFIFA, det var vigtigt at få oprettet en skole til de mindste børn i Saré
Muctar. Heldigvis var deres danske partner, Cykler til Senegal, helt enig.
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Dansk støtte til Saré Muctar
COLUFIFA fortalte Cykler til Senegal om behovet for en skole i Saré Muctar. Den danske forening, der har
mange aktive frivillige, fik hurtigt samlet penge sammen til at kunne bygge en skolebygning i landsbyen. Et
stampet jordgulv, fire murstensmure og et bliktag stod nu klar: Et enkelt klasseværelse med plads til alle
landsbyens børn. Kort efter modtog COLUFIFA en container fra Danmark, heri var der blandt andet
skoleborde og –stole, som danske skoler ikke længere kunne bruge, men som passede helt perfekt til
skolen i Saré Muctar.
Indbyggerne i Saré Muctar er bønder og lever af, hvad de kan dyrke på deres marker. I et land som Senegal
betyder det hårdt arbejde og desværre også stor fattigdom. Og det betyder familier, hvor det vigtigste er,
at der er mad nok og hvor der ikke er overskud til byggerier eller udgifter i forbindelse med skolegang.
Derfor betyder det alverden, når en landsby som Saré Muctar får bygget en skole og når der kommer
skolemøbler fra Danmark. For det giver børnene en mulighed, som de ellers ikke ville have haft.

En lærer kommer til byen
Bygningen stod færdig og møblerne var på plads, men der manglede stadig en lærer, før børnene kunne
begynde i skolen. COLUFIFA gik i gang igen. Denne gang gik de til den lokale regering, som de fortalte om
projektet. Bygningen og de nye skoleborde og –stole fra Danmark blev brugt til forhandling – for nu skulle
de have staten til at sende og aflønne en lærer til landsbyskolen. Og det lykkedes.
Amadou Kanté kom til Saré Muctar i august 2017. Han er født og opvokset i Senegals hovedstad, Dakar,
hvor han også har taget sin læreruddannelse. Efter endt uddannelse i Senegal, bestemmer staten, hvor man
skal arbejde, og Amadou blev altså sendt langt væk hjemmefra og til Saré Muctar. Han er glad for at være
der. Det er tydeligt, at Amadou går op i, at børnene får en god uddannelse – ”det er dem, der skal udvikle

Elever i Saré Muctar (Foto: Maria N. Hastrup, GTU)
vores land”, forklarer han alvorligt. ”Og for mig er det vigtigt, at det er ligegyldigt, om din familie er rig eller
fattig. Du skal stadig have mulighed for at blive noget”, siger han.
Så nu har Saré Muctar en skolebygning, stole at sidde på, borde at skrive ved og en lærer. Trods fattigdom
betaler forældrene for hæfter og blyanter til børnene.
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”De her børn har også ret til en chance i livet”
Der er helt stille i klasselokalet og alle børnene holder deres kridt oppe i luften med strakt arm, som
Amadou har bedt dem om. Så kommer spørgsmålet fra Amadou og eleverne kaster sig ned over de små
tavler og skriver svaret. Bang, siger det, når de vender tavlen med forsiden ned mod bordet, for at vise, at
de har skrevet deres svar. Da alle tavler ligger på denne måde, spørger Amadou: ”Hvem vil give mig
svaret?”. 35 hænder ryger hurtigt i vejret. En pige bliver valgt og går stolt op til tavlen, hvor hun skriver
regnestykket og resultatet op.
Sådan så skolen i Saré Muctar ud, da Genbrug til Syd besøgte den i december 2017. Bygget for dansk
indsamlede penge, udstyret med danske skolemøbler og fyldt med begejstrede senegalesiske børn. ”De her
børn har også ret til en chance i livet”, slutter Amadou af med at sige til os. Børnene sidder på det tidspunkt
i stilhed ved de danske borde, på de danske stole og er i fuld gang med at skrive pæne sætninger på fransk i
deres hæfter. Og der er ikke noget at være i tvivl om: Børnene i Saré Muctar kan nu få en uddannelse og
med det får de mulighed for et bedre liv.
Strategisk brug af udstyr
For Genbrug til Syd er det vigtigt, at det brugte danske udstyr bruges til andet og mere, end bare til at
opfylde umiddelbare behov. Udstyret skal også fungere som en katalysator for forandring. Det kalder vi
strategisk brug af udstyr.
Denne historie er et godt eksempel på hvordan udstyr, som er sendt gennem Genbrug til Syd, kan bruges
som forhandling, hvor der til gengæld for udstyret f.eks. gives gratis sundhedsydelser, skolegang eller,
som i dette tilfælde, bliver stillet en lærer til rådighed.

LARSEN & ERIKSEN - TIME FOR EVERYONE. EVERYWHERE.
Historien
LARSEN & ERIKSEN er en københavnsk designduo med fundament i et livslangt venskab og en
ubetinget kærlighed til mennesker og cykler.
Jeppe Larsen og Magnus Eriksen har været bedste venner siden 3. klasse, har på primitiv vis rejst
jorden rundt adskillige gange og har således gennem årene observeret det globale ur-marked fra
mange forskellige perspektiver. Herudfra er idéen om LARSEN & ERIKSEN opstået med ønsket om
at tilbyde tidløst dansk design, kombineret med et pålideligt schweizisk urværk, til en pris hvor alle
kan være med - og tilmed til en pris og med et rem-system, der gør det muligt for folk at have mere
end blot ét udtryk i sin ”ur-garderobe”.
Med inspiration fra 50’ernes klassiske danske designtraditioner samt nutidens urbane
København har de to designere udviklet et univers bestående af en kollektion af ure,
kombineret med et socialøkonomisk initiativ, der har til formål at fremme velfærden i de fattige
dele af Vestafrika.

Urene
Det har taget LARSEN & ERIKSEN to år med design og produktudvikling for at komme i mål med
visionen omkring deres første kollektion, som de lancerede kort forinden julen 2016. Således findes
der ikke én detalje eller ét materialevalg på urene, som de to designere ikke selv har tegnet i
hånden og finjusteret til perfektion.
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Deres første kollektion har de valgt at kalde ”Absalon” efter Københavns grundlægger (samt Absalon
Skole i Roskilde, hvor de to barndomskammerater første gang mødte hinanden). Kollektionen
rummer otte minimalistiske unisex-ure fordelt på to forskellige størrelser - 41 mm og 37 mm - og alle
LARSEN & ERIKSENs ure er udstyret med et pålideligt schweizisk quartz-værk (læs: batteridrevet) af
mærket ”Ronda” - deraf RONDA MVMT. nederst på urets skive.
Takket være et innovativt ”klik-system” kan remmene nemt skiftes rundt uden brug af værktøj,
hvilket muliggør hele 18 forskellige stilkombinationer. Remmene findes i sort og brun kalvelæder
samt i rustfri stål. Om end designet bærer præg af den danske designtraditions rene linjer, så vil det
skarpe øje kunne se klare referencer til den urbane livsstil i nutidens København. Således er de
gennemgående indeksmarkeringer på ur-skiverne inspireret af cykelhjulets eger og på alle
remspænderne er indgraveret en lille væltepeter. Og derudover gemmer urets bagkasse på en lille
”skjult” fortælling om København og byens smukke arkitektoniske varetegn.

Marked i Senegal (Foto: Cykler til Senegal)

#BIKESFORAHAPPIERWORLD
Som en central del af LARSEN & ERIKSENs univers står ønsket om at gøre livet gladere for flere end
blot de mennesker, der køber urene.
I samarbejde med Cykler til Senegal og Dansk Cyklistforbund forsøger de med initiativet
#BIKESFORAHAPPIERWORLD at fremme velfærden i de rurale dele af Gambien og Senegal gennem
cyklisme. Foruden at støtte op omkring Cykler til Senegals fantastiske indsamling og distribution af
cykler, så donerer LARSEN & ERIKSEN - via en ”one-for-one” tankegang - en spritny cykelslange for
hvert ur, der sælges.
LARSEN & ERIKSEN ser Cykler til Senegal som en helt central samarbejdspartner i deres ambitioner
om at skabe ”Time For Everyone. Everywhere”. For nyligt donerede LARSEN & ERIKSEN 1200
cykelslanger til Cykler til Senegal - og dette ses kun som begyndelsen på (sam)arbejdet med at
koble velgørende cyklisme-projekter sammen med deres design-visioner.
Der kan læses meget mere om LARSEN & ERIKSEN, urene og #BIKESFORAHAPPIERWORLD på
www.larseneriksen.com

11

Medlemsskab – årligt kontingent
For enkeltpersoner: 150 kr. For par og foreninger 250 kr.
Beløbet kan indsættes på vores konto i Merkur Bank 8401 1060310
- eller send os en mail på cyklertilsenegal@gmail.com
Støttebidrag til COLUFIFAs malariakampagne kan indsættes i Merkur Bank 8401 1759176
Følg os på Facebook eller på vores hjemmeside www.cyklertilsenegal.dk
Husk at sende os jeres e-mailadresse, hvis vi må sende jer mødereferater og nyhedsbreve på mail.
Redaktion, lay-out og print: Gitte Frandsen og Lone Frederiksen

Efterlysning af nye bestyrelsesmedlemmer
Når vi til generalforsamlingen den 24. april 2018 skal vælge ny bestyrelse og suppleanter, mangler vi nye
kandidater, da vores suppleanter ikke ønsker at fortsætte. Eventuelle interesserede er meget velkomne til
at kontakte os for at høre mere om bestyrelsesarbejdet.

Ernæringslære på skolemur i Ghana (Foto: Knud Schmidt)

Kalender
24. april kl. 17:15-21:00. Daghøjskolen Kursustrappen, Kong Georgsvej 11, 2000 Frederiksberg
Mad, musik, foto-fortælling og generalforsamling
1. maj kl. 13-19. Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19, 2450 København SV. Cykler til Senegal
deltager med vores markedsbod.
9. juni kl. 12-20. Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2200 København N. Couleur Café.
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