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FNs internationale dag  
Af Lone Frederiksen 

25. november er FNs internationale dag for ophør af vold mod kvinder 

’Kvindedagen’ startede i 1981 blandt kvinderets-organisationer til minde om de tre Mirabel-søstre fra den 

Dominikanske Republik, der efter ordre fra regeringslederen blev myrdet den 25. november 1960. Trods det, at 

FN i 1974 havde vedtaget en konvention om ophør af alle former for diskrimination imod kvinder, var der ved 

årtusindskiftet stadig meget lang vej til målet. I 2000 vedtog FN derfor at udpege den 25. november som 

international dag for ophør af vold mod kvinder.  

Her i starten af november var Kenya vært for en international konference om kvinders rettigheder. Det er 25-

året for ICPD-konferencen (International Conference on Population and Development) i Kairo 1994, hvor 179 

nationer vedtog  et internationalt handlingsprogram, der satte fokus på, at kvinders rettigheder og reproduktive 

sundhed skulle være centrale elementer i nationale og internationale udviklingsindsatser. Men det er stadig op 

ad bakke, så på konferencen i Nairobi understregede deltagerne, at der nu skal ekstra fokus på kvinders 

rettigheder og på at modarbejde vold mod kvinder. I tiåret op til skæringsåret i 2030 for de internationale 

bæredygtighedsmål (MDG) skal der gøres en særlig indsats, for som FNs vice-generalsekretær Amina 

Mohammed sagde på konferencen: ”The global goal of a sustainable future for all cannot be achieved until 

women, girls and young people gain control over their own bodies and lives.” (Det globale mål om en 

bæredygtig fremtid for alle, kan ikke nås før kvinder, piger og unge opnår kontrol over deres egen krop og liv.) 

I den forbindelse er Senegal på mange områder et foregangsland, men samtidig er der massive problemer især i 

Casamance (Syd-Senegal). Fremskridtene sker især i toppen af samfundet. Takket være en ligestillingslov fra 

2010 har Senegal 42 % kvinder i parlamentet (2014), den 7. højeste andel i verden. Et interessant faktum er, at 

ud af de 10 lande i verden med højest repræsentation af kvinder i parlamentet, ligger de 4 i Afrika, 4 i 

Sydamerika og kun 2 (!) i Europa. Kvinderne er generelt godt organiseret, og op til præsidentvalget i 2019 var der 

stort håb til, at Ms. Aissata Tall Sall fra socialistpartiet ville stille op. Men der var ikke nok opbakning til hende, så 

hun valgte at støtte op om præsident Macky Sall.  

På den negative konto er forholdene for kvinderne i Casamance stadig langt fra tilfredsstillende. Kvindelig 

omskæring (Female Genital Mutilation) er meget udbredt (85 % af kvinderne i Kolda-regionen), og ufatteligt for 

os, så er det ofte mødrene, der får deres piger omskåret, sikkert i den bedste mening for at de skal være 

attraktive ægtefæller. Der er ofte massivt socialt pres, og der mangler i høj grad oplysning. Det er en udbredt 

opfattelse, at kvindelig omskæring er knyttet til Islam, men det er en ældgammel kulturel praksis. I 1999 indførte 

Senegal en lov, der forbyder kvindelig omskæring, men den bliver kun sjældent håndhævet. 

Kvindeorganisationer arbejder med oplysningskampagner, i flere tilfælde i samarbejde med imamer, netop for at 

understrege, at det ikke er et religiøst krav. 

Og  i relation til det CISU-støttede projekt, CtS og COLUFIFA gennemfører for tiden, er det vigtigt at understrege, 

at kvinder udgør op imod 80 % af COLUFIFAs medlemmer, at kvinder generelt er meget aktive i landbruget, og 

derfor også ekstra udsatte for udfordringer som manglende jordrettigheder og adgang til finansiering samt ikke 

mindst for klimatruslen, som er alvorlig i Senegal.  
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Projektrejse: Ernæring 
Af Mimi Sidibé 

Der er tilknyttet en lokal projektmedarbejder (EW) til hver union, som arbejder med op til 4 kvindegrupper.  

Her vejleder EW'en blandt andet i sund kost, herunder makronæringsstoffer: kulhydrater, protein, fedt, og 

mikronæringsstoffer: vitaminer og mineraler. EW'en underviser i, hvilke lokale fødevarer, der indeholder de 

forskellige næringsstoffer.  Derudover udføres en fremvisning af almen madlavning med de lokale fødevarer, 

hvor der er stort fokus på forbruget af bouillon-terninger (maggi/jumbo), da det ofte meget store forbrug gerne 

skal formindskes. Det har været god feedback på fremvisningen, og kvinderne kunne smage, at der ikke er behov 

for en stor mængde jumbo/maggi for, at maden skal smage godt. Det har været svært for kvinderne at skaffe 

grøntsager, da det ikke er alle kvinder, som har en have, og derfor skal en del købe dem på markedet, og det er 

ikke altid, at de har råd til dette. 

Hver måned bliver børn mellem 6 måneder og 5 år målt og vejet og dataene bliver ført ind i en protokol, hvor 

der så opfølges på barnets helbred. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Børnene bliver kategoriseret i 3 tre zoner: Rød, gul og grøn zone. I rød zone er barnet underernæret og bør tage 

til hospitalet og blive undersøgt af en læge. I gul zone er barnet på grænsen til at være underernæret og her 

anbefales det at barnet spiser Farine Enrichie (ernæringsrig melblanding). I grøn zone antages det at barnet er 

sund og rask. 

I projektet er der stor fokus på Farine Enrichie (ernæringsrig melblanding) til spædbørn. Det består af lokale 

fødevarer: majs, hirse, jordnødder og bønner. Nogle af disse ingredienser producere de selv og andre skal de 

købe på markedet.  EW'erne har demonstreret processen af melblandingen i hver kvindegruppe. Dette er en 

meget tidskrævende proces, som tager op til 3 dage. Kvinderne er meget glade for melproduktet og kan se en 

forbedring hos børnene. Det er dog kun enkelte kvinder, som producere melblandingen selv. De andre kvinder er 

afhængige af EW'en producere og fordeler det mellem dem. 
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Et solskinsglimt 
Af journalist Marie Torp Christensen 

 

 

 

Det begynder at dufte brændt fra panden. De mange 

kvinder taler i baggrunden, børnene løber rundt 

omkring dem, mens solen bager ned og skyerne 

trækker sig sammen langt borte.  

 

En ældre kvinde skiller sig ud. Hun sidder i en solgul 

kjole med en lille dreng, der sover i hendes skød. 

Ansigtets rynket afslører, at hun er for gammel til at 

være mor til barnet, der har søgt tryghed hos hende.  

 

På et bord foran dem alle sammen gemmer der sig 

fire ingredienser: peanuts, majs, bønner og byg. Det 

er også det, der i melet form er ved at blive branket 

på panden og rørt sammen til et samlet mel. 
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Projektrejse: Klimaforandringer 
Af Mika Thorsgaard Frølunde 

Lidt om turen 

Mimi og jeg var på tilsynsrejse med projektet PASAN 6.-15. september 2019, hvilket alt i alt var en rigtig fin tur. 

Vi rejste tidligt fredag morgen og ankom trætte til hotel Leybato fredag aften – næste morgen kom Ansou og 

hentede os til tiden i projektbilen. Den var synligt velholdt og pudset og flot. 

De første to dage gik med et planlægningsmøde af ugen og at tale med de projektansatte om PASAN. Vi besøgte 

også Aminata, som er ansat som ansvarlig for ernæringsdelen på projektet. Hun er kommet til skade med knæet 

i et uheld, og hun kan desværre ikke vende tilbage til arbejdet endnu. 

Opdatering på klima-delen af projektet 

Det var generelt nogle lange dage, vi havde – der var nogle koordinationsting, der ikke var helt styr på, og vores 

program var alt for optimistisk rent tidsmæssigt. Men – vi mødte nogle fantastisk søde og engagerede 

mennesker ude i landsbyerne. Det var jo dejligt at se og tale med folk, for hvilke projektet virkelig gør en forskel. 

I Sintet mødte vi eksempelvis Buba, der fortalte om, hvordan han var i gang med at teste afgrøderne hirse og 

majs. Testen foregår på små plots af 2x20 m2, hvor han demonstrerer for bønderne i unionen, hvor lang 

vækstsæson de udvalgte afgrøder har, og hvor meget afkast de giver. Noget af afkastet bruges til såsæd året 

efter og deles ud til bønderne i unionen. 

I projektet er der også en gren, der beskæftiger sig med træ-plantning. Pga. oplysningsarbejde om afskovning 

lader flere nu træerne stå i stedet for at bruge dem til at lave trækul, og desuden holder træerne på jorden – det 

giver mindre erosion. I deres tree nursery (planteskole) i Sintet er der blandt andet acacia senegalesis, der også 

binder kvælstof fra luften i jorden.. 

I Sorance talte vi med Mané. Det er her, tørremaskinen står lige nu. Den er blevet indkøbt som del af projektet til 

at forarbejde madvarer. Lige nu er de i gang med at tørre bananer og andre frugter. Noget af produktionen 

spises, noget sælges. Til det muslimske nytår, som var mandag den 9. september, spiste alle couscous. Der blev 

lavet couscous her på maskinen af de fire praktikanter i COLUFIFA, hvilket de så bagefter solgte. Der var planer 

om at lave mere couscous her til salg. 

 

Mané fortalte os også om, hvordan han bruger vejrmeldingsdelen af 

projektet. Han modtager sms’er fra det nationale selskab ANASIM, og 

informationerne skriver han så på en tavle, der hænger midt i 

landsbyen. De termer, han udfylder efter er: regn, risiko for regn, uvejr, 

risiko for uvejr, antal dage uden vand, oversvømmelser, hedebølge. Han 

bruger eksempelvis informationen til at finde ud af, hvornår han kan 

sprøjte sine afgrøder. Han har brug for fire timer uden regn, så 

sprøjtemidlet ikke skylles væk. 

 

Oumar står og forklarer, hvordan tavlen i en af landsbyerne 

udfyldes. Når COLUFIFAs ansatte i landsbyen får en sms om 

vejrmeldinger, skrives det på - det kan fx være en advarsel om uvejr 

og regn. 
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Rejserapport for Le-, hø- og kvægprojektet 
Af Jens Lykkebo.  

I de foregående nyhedsbreve har der været flere rejserapporter vedrørende dette projekt. Første etape blev 

gennemført i 2017 ved hjælp af økonomisk støtte fra Spejderne i Farum, en støtte som har været helt afgørende 

for projektet, og som vi er meget taknemmelige for. Næste etape af projektet blev gennemført i september i år, 

igen med støtte fra Spejderne. I rejsen deltog Per Ryevad, som er fritidslandmand fra Midtjylland, hvor han 

blandt andet holder får og fjerkræ.  

For nye læsere skal her kort oplyses at projektet går ud på at introducere en ny måde at holde kvæg / malkekøer 

på. Noget for os så selvfølgeligt som at skaffe ”vinterfoder” (her tørtid) til køerne har man ikke tradition for i 

Vestafrika. Man ved stort set ikke, hvad hø er, og man kender heller ikke til det udmærkede håndredskab leen. I 

tørtiden svækkes kvæget alvorligt og en anseelig del af køerne dør af sult. Projektet går i sin enkelthed ud på, at 

man lærer leen at kende, at bruge og vedligeholde den, at man lærer at lave hø med netop le og opbevare dette 

som foder til senere brug til malkekøer. Høet skaffes i høj grad fra græs, der vokser vildt, altså ikke er dyrket. 

Således får man en ellers uudnyttet føderessource bragt ind i en fødekæde, der ender hos befolkningen. 

Projektet har bevidst fokus på malkekøerne, fordi der via yoghurt findes en vigtig føderessource, som særligt 

gravide, ammende mødre og småbørn har stor gavn af. Der er stor efterspørgsel efter denne yoghurt, som den 

traditionelle mælkeproduktion slet ikke kan honorere.  En vigtig sidegevinst ved denne måde at holde malkekøer 

på er, at man nu kan opsamle og bruge gødning fra køerne, der jo står på stald en stor del af tørtiden.  

I god tid før opstart af denne etape af projektet og vores ankomst til Faoune var vores gamle aftaler blevet 

opdaterede. Vi havde dels aftalt en plan for arbejdet i de ca. 14 dage, vi skulle være der, og dels havde vi 

overført et aftalt beløb til færdiggørelse af den omtalte bygning samt til indkøb af fire malkekøer. Men den del, 

der skulle inddrage folkene i Gambia, var slet ikke forberedt og heller ikke de ting, der vedrørte indkøb af køer og 

at få lavet bygningerne færdige med blandt andet et nyt tag. Det gav anledning til nogle ekstra møder og 

diskussioner, og konsekvensen blev blandt andet, at vi ikke kunne tage over til gruppen i Gambia. Men det 

lykkedes at få en af gambianerne til at komme til Faoune, så han kunne deltage i det meste af arbejdet her, og 

han fik en del le-grej, river og høtyve med tilbage til gruppen i Gambia.  Grej vi havde købt i Danmark og 

medbragt i anselige mænger.  

Vi var der jo netop i regntiden, hvor græsset er grønt, og man kan lave hø. Det har altid været høhøstens 

spændende udfordring, om man nu kan få det hele til at passe med vejrgudernes lunefulde humør. En ting er en 

sommerregnbyge i Danmark, men de tropiske tordenskyller, man kan opleve i Senegal, viste sig at udfordre os i 

forhold til at sikre vores ny høstede hø ude i marken. 

Det lokale arbejdshold havde ellers fundet nogle fine enge, som lå brak efter sidste års risdyrkning. Vi gik på med 

krum hals, i en kombination af instruktion og træning i at slå med le og så rent faktisk at lære at producere hø.  

Holdet bestod af 4 mænd og en kvinde fra Faoune og en mand fra Sintet i Gambia. Vi fik på den første 

arbejdsdag slået alt græsset på en mark på omkring en hektar, og med river og høtyve blev græsset spredt ud til 

tørring i solen. Næste dag fik vi sat det næsten tørre hø op i et flot hæs (se foto på forsiden).  Det så godt ud, og 

fidusen med et hæs er, at høet hænger på solidt ståltråd, hvor det ene lag virker som tag for det lag, der hænger 

på tråden nedenunder. En metode brugt i regnfulde egne af Skandinavien, som jeg selv har erfaring med er 

meget modstandsdygtig over for regn. Men første nat, hvor høet hang på hæsset, fik vi et af de tropiske 

tordenvejr med enorme mængder vand.  Jeg var ikke så nervøs for vandet, men mere blæsten, som kunne vælte 

hele hæsset. Næste formiddag fik vi syn for sagn. Hæsset stod der nogenlunde, men der var store vandpytter på 
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marken, også inde under hæsset. Regnen havde været så voldsom, så systemet med at vandet skulle løbe af 

uden på høet ikke virkede. Der var rigtig meget af høet, der var blevet gennemblødt. I 30 graders varme og nu 

vindstille ville det ikke kunne tørre op, men ville hurtigt begynde at danne mug og blive surt og dermed 

ubrugeligt som foder til køerne. Derfor måtte vi igen have næsten alt høet ud på marken til tørring og vende det 

flere gange og endda kassere noget af det, før vi igen kunne lægge det op i hæsset. Vi lagde så et tag over 

hæsset med indkøbt kraftig plast. Men nu var vi kommet ind i en hel uge uden regn, og høet blev superfint. Der 

blev fundet flere andre gode engstykker i nabolaget, og vi lavede mere hø. Nu spredte vi det ud til tørring, 

vendte det et par gange, så var det tørt og duftede som kun hø kan dufte. Herefter fik vi spændt et æsel for en 

vogn, som blev rigget om med lodrette stokker i siderne, så den kunne lastes med en masse hø. Da laden ikke 

var klar endnu og manglede tag, måtte bilen ud af sin nye garage, så vi midlertidigt kunne sikre det dyrebare hø. 

Varmen var hård ved alle, og vi holdt ikke til en fuld arbejdsdag i den bagende sol; det var virkelig hårde forhold, 

så der blev drukket store mængder vand. I Senegal har man tydeligvis ikke tradition for at starte med det fysiske 

arbejde ved solopgang, for så måske at holde siesta for så igen at kunne tage en tørn sidst på dagen, så man på 

den måde undgår den plagsomme hede midt på dagen. Det er nok for meget at lave et projekt med den idé, 

men Per og jeg ville gerne have arbejdet på den måde. Vi kom tidligst i gang kl. 9:00 og holdt sjældent til mere 

end 4 maksimum 5 timers arbejde. 

En af de håndværkere, der var hyret til netop at lave arbejdet med laden, blev nysgerrig på vores arbejde, fordi 

han havde får, og han havde jo også et problem med at skaffe foder til sine dyr i tørtiden. Da han hørte, at Per 

var fåreholder i Danmark og naturligvis om vinteren fodrede sine får med hø, lyste han op, og vi måtte med hjem 

til ham og se hans får. Han så store perspektiver i at få udbredt brugen af leen og produktion af hø.  

 

Vi fik foranstaltet et møde med den stedlige formand for kvægavlerne, Ilo Bâ, og med regionslederen for husdyr 

under Landbrugsministeriet, Moussa Diémé. Ideen med projektet blev fremlagt, og det blev aktivt bakket op af 

Ilo Bâ, som jo kender projektet fra tidligere, og som har været med på sidelinjen fra start. Mødet sluttede af 

med, at regionslederen var blevet meget interesseret, og han oplyste, at projektet passer med de intentioner, 

man har fra regeringen i forhold til kvægavl.  Jeg fik kaldt vores tovholder fra gruppen, Ibrahima Goudiaby, hen 
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og hilse på de fine herrer, så han kunne få lov at fortælle om, hvordan det var at arbejde med alt dette. Vi fik så 

lovning på, at man fra officiel side ville være opmærksom på projektet, og at man derfra gerne ville støtte med 

f.eks. såsæd til diverse former for næringsrigt grøntfoder, der vil være egnet til at lave hø på. Just som dette 

møde var afsluttet, ankom der en hyrde med projektets nyindkøbte dyr – fire styk. Hyrden var kommet nordfra 

og havde vandret i tre døgn med dyrene. Men da jeg så dyrene, måbede jeg overrasket: Vi havde ikke fået fire 

malkekøer, men bare to, som så hver havde en tyrekalv, som stadig pattede. Vi havde ellers aftalt, at det var 4 

malkekøer, som så måske også havde en kalv ”på slæb”.  Jeg talte med Djibril om dette, da han havde stået for 

indkøbet af dyrene. Han forklarede, at det var, hvad der var råd til…. Nå men vi blev enige om, at som 

demonstration over for Colufifas medlemmer kunne det på en måde godt gå. Her skal man ved selvsyn se, 

hvordan man kan holde køer på stald i tørtiden, sikre deres overlevelse ved fordring med billigt hjemmelavet hø, 

for så også at kunne få værdifuld gødning til haver eller marker. Men min gode ven Per og jeg fik os et dyrt grin 

og gjorde os nogle tanker om den her slags arbejde. 

Nu var vores officielle del af denne projektrejse overstået, og vi tog ud til kystbyen Abene et par dage for her at 

kigge på nogle projekter og få vasket støvet af os i Atlanterhavet. Vi også fik også set en masse spændende fugle 

og deltog i jagt på slanger, hvoraf en meget giftig cobra blev uskadeliggjort.  

Efterfølgende har jeg været i tæt kontakt med folk fra den frivillige projektgruppe i Faoune. De laver stadig mere 

hø. Stald og lade har fået tag på og har fået fine metalporte med hængelåse, og høet fylder godt i laden nu.  Et 

par på yngre kvindelige landbrugselever, som er i praktik hos Colufifa, har tilsluttet sig gruppen. En kyndig 

mælkeproducent, Harouna Bâ, fra nabolandsbyen kigger forbi hver anden dag, og vi forsøger nu at få ham 

tilknyttet projektet. Jeg har lige fået sendt en lille video, hvor han nu slår med le. Sammen med Cykler til Senegal 

mener jeg, at vi sammen med Colufifa skal lave en opsamling og evaluering. Der bør herefter laves en plan, der 

kan få konsolideret dette spændende projekt. Det er interessant at se, hvor bredt det appellerer, og ikke mindst 

at det også tiltrækker yngre kræfter, der vil arbejde frivilligt. Nu er det op til Colufifa at bakke seriøst om den 

gode energi, der er i projektet.  Det skylder vi både vores donor, Spejderne i Farum, og især de frivillige, der med 

engagement og gratis arbejdskraft indgår i projektet. 

Referat af Cykler til Senegals generalforsamling 
Tid: onsdag d. 24.4.2019 kl. 19:00. Sted: hos Lone Frederiksen, Søgårdsvej 7C, st.th., 2820 Gentofte  
 
Deltagere: Ud over bestyrelsen, deltog tre ’menige’ medlemmer af foreningen. 
 
Valg af dirigent og referent. 
Dirigent: Jens Lykkebo. Referent: Mika Frølunde 
  
a. Beretning fra bestyrelsen. 

Bestyrelsens beretning kan findes på www.cyklertilsenegal.dk eller rekvireres hos formanden.  

b. Beretning fra arbejdsgrupper.  

Se punkter under beretning fra bestyrelsen – arbejdsgrupperne har indgivet beretninger hertil. 

 

c. Aflæggelse af regnskab. 

Regnskabet er gennemgået og godkendt af bestyrelsen. 

 

d. Fastsættelse af kontingent. 

Enkeltpersoner: 150 DKK. Foreninger eller ægtepar: 250 DKK (samme beløb som sidste år) 

 

http://www.cyklertilsenegal.dk/
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e. Indkomne forslag (forslag indsendes senest 2 uger før generalforsamlingen og offentliggøres senest 8 dage 
før generalforsamlingen). Ingen forslag modtaget. 

 

f. Valg af bestyrelse og revisor. 

På valg: Gitte, Mika, Lone. Ikke på valg: Jens, Lene. Jens har valgt at træde ud af bestyrelsen i år pga. travlhed 
med andre ting. 

Bestyrelsen består nu af Lone (formand), Gitte (kasserer), Lene, Mika, Mimi og Binta. 

Badou og Diarra er fortsat suppleanter. 

Revisor: Vi fortsætter med revisor Bettina Heimburger fra revisionsfirmaet Beierholm. 

 

g. Eventuelt.  
Der er ikke pt. i bestyrelsen overskud til at søge et større projekt hos CISU med COLUFIFA. Der kan derfor 

alternativt søges mindre projekter eller et partnerskabsprojekt hos CISU. Det er der interesse for blandt de yngre 

medlemmer i bestyrelsen – evt. i forbindelse med at bygge videre på et projekt om ernæring. 

Der kan også overvejes at søge private fonde – fx hvis nogen har kendskab til specifikke fonde. 

Der var gode og engagerede snakke om foreningens igangværende og eventuelle fremtidige aktiviteter.  

Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer 

Mimi Sidibé 

Jeg er 27 år og er uddannet vejingeniør. Jeg har rødder fra Guinea Conakry, hvilket jeg tror har stor betydning for 

min store interesse i Afrika og især Vestafrika. Jeg har i år haft den glæde at være på både container- og 

projektbesøg. Besøgene har givet mig et godt indblik i, hvilket samarbejde CtS og COLUFIFA har. Det er ikke kun 

et partnerskab, men der er blevet og bliver skabt venskaber på tværs af landene, hvilket jeg finder meget 

motiverende, da jeg finder stor glæde i god dynamik og kommunikation med forskellige typer mennesker af 

forskellige kulturer. Jeg har valgt at sidde i bestyrelsen for at dele min viden, men også for at lære den 

senegalesiske kultur at kende. Jeg tror på, at vidensdelingen går begge veje, selvom vi her i Vesten har lettere 

tilgængelighed til informationer og materialer, kan vi lære en masse om det sociale og fællesskabet. 

Binta Diallo 

 Jeg er uddannet sygeplejerske fra Hillerød professionshøjskole. Siden 2015 har jeg arbejdet på Intern medicinsk 

afdeling med fokus på lungesygdomme som astma, KOL lungefibrose, lungebetændelse, kræft og , diabetes 

(sukkersyge). En sygeplejerske på en medicinsk afdeling arbejder med at planlægge, udføre og koordinere et 

pleje forløb til patienten. Her bruger man også meget kommunikation til, at tale med patienten som også er en 

del af omsorgen. Jeg arbejder meget selvstændigt; der skal tilrettelægges og udføres mange forskellige opgaver 

samt genkendes symptomer på de almindelige sygdomme. Mit ønske for fremtiden er at videreuddanne mig, 

hvilket jeg arbejder på at undersøge.  

Jeg har altid haft stor interesse for at arbejde for en NGO og et ønske om at gøre en forskel for andre. Har været 

i Dakar en enkelt gang og har selv rødder fra Guinea. April 2019 blev jeg introduceret af Mimi Sidibe som fortalte 

mig om Cykler til Senegal. Der er mange aspekter, som motiverer mig til, at være en del af bestyrelsen bla. fordi 

foreningen er baseret på venskab, hvilket skaber en tryghed og behagelig stemning. Godt arbejdsmiljø, 

struktureret og godt samarbejde; det er inspirerende at være en del af Cykler til Senegal. 
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Afholdte aktiviteter 
2. oktober holdt Lone foredrag i Industriens Foredragsforening i Aarup på Fyn.  

25.-26. oktober deltog Mimi og Binta i Genbrug til Syds årsmøde.  

4. og 5. november pakkede vi container på Nødhjælpsdepotet i Næstved. Stor tak til de frivillige dér. 

Af Mariama Guldagger 

24. oktober viste Ellen Bering og jeg lysbilledfortællingen ”Kvindehænder i Senegal” i Torup Forsamlingshus. 

På en cykeltur i bushen møder Mariama barfodsjordmoderen Amy og idéen opstår om et massagekursus. Ellen, 

Jytte og jeg fortalte om massagekurserne med barfodsjordmødrene. Vi arbejdede sammen sort-hvid og lærte 

med og af hinanden. Vi viste lysbilledserien og fik mange spørgsmål om COLUFIFA, om at være fjerdekone, om 

Islam og venskaber mm. En fin aften i Årets landsby Torup hvor både Demba, Djibril og Abdoulaye Bâ har været 

på besøg. Gode gamle Cykler til Senegal-venner mødte op: John og Jette, Lissy og Bregne. 

Kalender 
25. januar 2020 kl. 13:30. Lone holder foredrag i Fyns Familielandbrug på Landbogården, Odense. 

31. marts 2020 kl. 10:00 og 14:45. Lone holder foredrag  i AOF Lyngby.  

Medlemskab og kontakt 
Kontingent og støttebidrag kan indsættes i Merkur Bank på konto: 8401 1060310  
Kontingent: Enkeltpersoner: 150 kr. Par og foreninger 250 kr. 
 
Kontakt os på info@cyklertilsenegal.dk eller telefon 2380 2720 
Følg os på Facebook eller vores hjemmeside www.cyklertilsenegal.dk  
Redaktion, lay-out og print: Gitte Frandsen og Lone Frederiksen  
Fotos: Mimi Sidibé, Mika Thorsgaard Frølunde, Jens Lykkebo og Marie Torp Christensen. 


