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Kære medlemmer og venner 

I Cykler til Senegal har vi, ligesom mange andre foreninger, mærket regeringens nedskæringer på 
udviklingsbistanden. Senest i september 2016 genindsendte vi ansøgningen til CISU om et udvik-
lingsprojekt, hvor COLUFIFA skulle have støtte til at udvikle metoder til at modvirke effekterne af 
klimaforandringerne samt til at udnytte de lokale ressourcer bedre i den daglige kost. Vi fik meget 
positiv tilbagemelding på ansøgningen fra bedømmelsesudvalget, men desværre – der var ikke 
penge nok i puljen. I mellemtiden har COLUFIFA fortsat deres positive udvikling med lokale samar-
bejdspartnere, og vi håber, det kan give basis for en endnu bedre vurdering – med deraf følgende 
finansiering – af den projektansøgning, vi indsendte her i marts.  
 

På baggrund af de ændrede betingelser, og fordi mange af os efterhånden er lidt grå i toppen, er vi 
gået i gang med at diskutere, hvordan vi vil arbejde fremover. Skal vi satse mere på private fonde? 
Hvordan fremmer vi deltagelse af yngre medlemmer? For at få faglige inputs til processen har vi 
kontaktet CISU, og Johannes Nordentoft, som vi har samarbejdet med helt tilbage fra år 2000, 
hjalp os godt på vej. Vi holdt et seminar i januar måned, hvor vi arbejdede med, hvordan vi skaffer 
nye (yngre) medlemmer, hvordan vi får vores budskaber ud, og hvilke andre finanseringsmulighe-
der der er til at støtte COLUFIFA. Derudfra har vi så arbejdet videre i bestyrelsen, og vi vil fremlæg-
ge vores forslag på den kommende generalforsamling (se side 3), hvor vi håber, mange af jer vil 
deltage og bidrage med ideer og tanker.  
 
Der ikke været så mange rejser det sidste års tid, men Lene Lindedam har været på ‘brille-rejse’ (se 
s. 7) og Knud Schmidt har været nede og snakke projekter, container m.m. (se s. 9). Han havde en 
fin tur, og hans indtryk fra COLUFIFA var, at de har gang i en del ting, selvom de jo ikke har projekt 
for tiden. De er blandt andet kommet med i et statsstøttet haveprojekt, hvor kvindegrupper får 
undervisning i almene fag samt i praktisk havearbejde, og Knud kunne se, at der alle stederne var 
godt gang i løgproduktionen, og at de fleste tillige havde andre afgrøder. Der var desuden mange 
flere kvinder involveret end dem, der var med i programmet og gik på skole. Generelt var der en 
god stemning og meget bedre styr på tingene, end der tidligere har været. Stor ros til Djibril Baldé!  
 
 
 

 

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 – som vi er godt i gang 
med at renovere.  
 
Redaktion, lay-out og print: Gitte Frandsen og Lone Frederiksen 
Tegning: Mariama Guldagger. Fotos: Janne Noack, Jens Lykkebo og COLUFIFA  

mailto:cyklertilsenegal@gmail.com
http://www.cyklertilsenegal.dk/
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Indkaldelse til Cykler til Senegals generalforsamling 
 

 Søndag den 7. maj  2017 kl. 11:00 i Elværket, Frederikssund 

Program for dagen:  

1. Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne:  

Valg af dirigent og referent. 

a. Beretning fra bestyrelsen. 
b. Beretning fra arbejdsgrupper. 
c. Aflæggelse af regnskab. 
d. Fastsættelse af kontingent. 
e. Indkomne forslag (forslag indsendes senest 2 uger før generalforsamlingen og 

offentliggøres senest 8 dage før generalforsamlingen). 
f. Valg af bestyrelse og revisor. 
g. Eventuelt. 

Vi opfordrer varmt nye kandidater til at opstille til bestyrelsen! 
 

2. Frokost.  

Cykler til Senegal sørger for en afrikansk ret.  
I må meget gerne medbringe enten salat eller lidt sødt til kaffen.   
Drikkevarer kan købes på stedet.  
 

3. Organisationsudvikling. 

Fremlæggelse af bestyrelsens arbejde i samarbejde med CISU. 
Diskussion og vedtagelse af strategi for foreningens fremtidige arbejde. 

 
4. Lene Lindedam fortæller og viser billeder fra sin seneste brilleprojekt-rejse. 

 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, Frederikssund.   
- omkring 10 minutters gang fra Frederikssund Station. 
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Ny præsident i Gambia – også systemskifte? 
 Af Jens Lykkebo 

I december 2016 blev der afholdt præsidentvalg i Gambia. Den enevældige præsident Yahya 
Jammeh havde da siddet på tronen i 22 år. Igennem sin præsidentperiode havde Jammeh afholdt 
valg, men altid godt arrangeret, så han kunne sikre sig genvalg.  

Men ved valget i december 2016 havde syv oppositionspartier fundet sammen om en fælles 
kandidat, som indtil da var ret ukendt, måske også undervurderet af Jammeh, for til alles store 
overraskelse vandt han valget med overbevisende afstand til Jammeh. Den 51-årige Adama 
Barrow stod frem og blev nok så overraskende lykønsket af Jammeh, der lovede at ville respektere 
valget.  Men det fortrød han kort efter, og en lang og højspændt politisk periode fulgte. Flere dip-
lomatiske forsøg blev iværksat for at få Jammeh til at træde tilbage, især en række vestafrikanske 
lande deltog i dette. Men først efter at der også kom et militært pres fra den vestafrikanske øko-
nomiske union, ECOWAS, som med Senegal i spidsen satte tropper ind på gambiansk territorium, 
kom der bevægelse i forhandlingerne. Den nyvalgte Adama Barrow opfordrede Jammeh til at blive 
i landet, men Jammeh valgte sammen med sin familie at gå i eksil i Ækvatorialguinea, et land der 
ikke har nogen udleveringsaftale med Gambia.  

Det er velkendt, at Jammehs regime var både udemokratisk og meget brutalt. Han kom til magten 
ved et kup og styrede landet ved hjælp af massiv undertrykkelse af oppositionen. Formålet med 
hans politiske virke syntes i høj grad at have været at forsøde sin egen tilværelse og at klamre sig 
til magten for at kunne fortsætte med dette. Jammehs sikkerhedstjeneste stod ifølge en rapport 
fra Human Rights Watch fra 2015, for   ”… regelmæssige alvorlige brud på menneskerettighederne, 
inklusiv vilkårlige fængslinger, tvungne forsvindinger af modstandere og tortur mod oppositions-
stemmer…”. Jammeh forøgte at spille forskellige etniske grupper ud mod hinanden, dog uden 
større held.   

En af flere konkrete sager drejer sig om en leder af oppositionen, som blev tortureret og banket 
ihjel i et af Jammehs fængsler i 2015.  Men der er en lang række af grove forbrydelser på listen!  
Gambia blev under Jammeh aldrig nogen ven af Senegal; hans personlige ambition om at beholde 
magten og berige sig, inkluderede således også at støtte resterne af det oprør, der havde været i 
Senegals sydlige provins, Casamance, der hvor vi i Cykler til Senegal i høj grad har vores virke. 
Dette betød direkte samarbejde imellem Jammeh og organiseret, ulovlig tømmerhugst i Casa-
mance samt tyveri af værdifuldt træ, som Jammeh angiveligt eksporterede til Kina.  

Den nye præsident, Barrow, boede i sine yngre år i London og tog der en uddannelse som ejen-
domsmægler. Han gik til valg på et løfte om at ville respektere menneskerettighederne og ændre 
forfatningen, så en præsident kun kan vælges for to valgperioder. Han er troende muslim og til-
hører Fula-stammen. Han beskrives som flittig, venlig, ydmyg og jordnær. Han menes at have stor 
opbakning også fra ungdommen. 
 
Fra start har han slået en forsonende linje an. Således er der nu efter sydafrikansk model nedsat 
en sandheds- og forsoningskommission, der dels skal udrede, hvad der faktisk skete under Jam-
mehs diktatur, og dels skal forsøge at få gennemført en forsoning i befolkningen, så gammelt nag 
kan blive opløst og måske tilgivet. I den forbindelse sættes ofrene for Jammehs undertrykkelse i 
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udsigt at kunne få en eller anden form for kompensation. Men de værste forbrydelser ser ikke ud 
til at skulle fejes ind under gulvtæppet, idet flere ledende personer inden for det gamle sikker-
heds- og efterretningsvæsen er arresteret og nok vil blive retsforfulgt. Da ex-præsident Jammeh 
med tre fly flygtede med den tømte statskasse i lasten, blev mange gambianere vrede, og det bli-
ver spændende at følge hvorledes den nye sandheds - og forsoningskommision i den kommende 
periode vil opnå resultater, der forhåbentlig kan få Gambia til at fungere som et demokratisk land.  
 

 

 

Container-nyt 
Af Gitte Frandsen 

Vi har pakket den sidste container fra laden i Skibby. Den er sendt og ankommet til COLUFIFA i ja-
nuar 2017. Kommunen, der ejer laden, vil gerne sælge laden samt de omkringliggende bygninger, 
og vi har derfor fået at vide, at vi ikke kan forvente at benytte laden i fremtiden, så vi har været 
nødt til at finde andre muligheder.  
De sidste ting, som står tilbage i laden, bliver pakket og kørt til Nødhjælpsdepotet i Næstved den 
5.-6. maj. Nødhjælpsdepotet indsamler og renoverer brugt udstyr og hjælper foreninger med at 
pakke containere. Det betyder, at vi kan få pakket containere i samarbejde med Nødhjælpsdepo-
tet.  

Når vi får henvendelser om ting, som folk eller institutioner vil donere til Cykler til Senegal, vil vi fra 
nu af organisere, at tingene bliver bragt til Nødhjælpsdepotet. 
Det vil sige, at man stadig kan kontakte os angående ting, som kan gøre nytte i Senegal. 
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Afholdte foredrag  
Af Janne Noack 

21. december 2016 i Domus Vista i Lejre for en gruppe udviklingshæmmede. 
1. marts 2017 for Y’s Men’s Club Holbæk Fjord på Kulturkasernen i Holbæk. 

Arrangementet den 21. december var ikke som det plejer med PowerPoint og foredrag. Det kunne 
ikke lade sig gøre, så gode råd var dyre. 
Men så tog jeg en masse af de ting, jeg har fra Faoune i Senegal med. Og så valgte jeg at vi skulle 
ned og besøge mine venner/COLUFIFA i Faoune. 

 
 

 
 
 
Så først fløj vi til Banjul i Gambia, hele gruppen fløj, og en af lærerne, Kiki, blev motor. Vi blev mod-
taget af COLUFIFAS chauffør Ansou, og han blev så præsenteret; derefter ind i den gamle bil og 
ned til gæstehusene ved COLUFIFAS direktion og indrette pladsen med kogekar, måtter og feje-
kost. Alle tog Afrika-tøj på, og så myldrede det med venner fra landsbyen og folk fra COLUFIFA, 
som blev præsenteret, imens der blev kogt vand til the og gjort rent og snakket og stillet mange 
spørgsmål og grinet. 
Tiden gik, og den gik også ud over det planlagte, og så måtte vi jo køre tilbage til lufthavnen og 
flyve hjem til Kastrup, og alle hjalp med motorlyde, så det gik hurtigere end ned.   

Den 1. marts hos Holbæk Ys Mens Club var der stor interesse for at høre om mit sidste besøg i 
januar 2016. Fem bedstemødre og den enes barnebarn, Mathildes, besøg hos COLUFIFA, i kruk-
kelandsbyen og hos Mamadue, den døv/blinde unge mand, der laver de mest fantastiske figu-
rer……… en le, en plov, en lastbil og meget mere. 
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Brilleprojekt-rejse til Faoune fra 8. til 16. marts 2017 
Af Lene Lindedam 

I mange år har brillekæden NytSyn, COLUFIFA og jeg arrangeret brilleprojekt i januar måned. 
Desværre var der i år ikke tilslutning nok blandt NytSyns optikere, så projektet blev aflyst. 

Det fik Mamadou Boy Sow som har været med i projektet helt fra start i 1998 til at opsøge Ma-
dame Deniese, som er øjenlæge på hospitalet i Bounkiling. Hun var straks med på at arrangere 4 
brilleprojekt-dage. Brillerne var allerede sendt med container til Faoune. Brillerne er sorteret og 
leveret fra ulandsværkstedet MultiCenter Syd. 

NytSyn valgte at støtte projektet økonomisk samt betale en rejse for mig. Stor tak til dem for det! 
Min optiker-veninde Ane Iversen var vild med at komme til Faoune igen, og valgte at rejse med for 
egen regning. Det gjorde en kæmpe forskel. 

COLUFIFA har fra vores tidligere Danida-projekt, ”Fokus på Syn”, både prøvebrille og kasse med 
prøveglas, så Mamadou og Omar fik flere dages intensiv undervisning i synstestning, og alle briller 
blev ekstra sorteret og fordelt i plastikkasser, så de nu er lige til at udlevere. På de aftalte projekt-
dage vil det dog være Madame Deniese, der synstester og i øvrigt også står bi, hvis der kommer 
komplekse synsprøver. Hun er en fantastisk samarbejdspartner. 

COLUFIFA vil arbejde på at få bygget en lille tilbygning på deres eksisterende butik ved hoved-
vejen. Her vil der så kunne være brilleshop. Mamadou og Omar vil synsteste og udlevere vores 
brugte danske briller. 
Et godt initiativ, som jeg håber lykkes! 
 

Kvæg– og høprojekt på vej  
Af Jens Lykkebo 

Flere af foreningens medlemmer vil have hørt om bestræbelserne på at indføre leen som nyt 
håndredskab i det senegalesiske landbrug. Vi har på forskellig vis syslet med dette og ikke mindst 
diskuteret det med COLUFIFA og deres medlemmer, og interessen er stor! 
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Det er naturligvis ikke noget formål i sig selv at få leen i sving i Senegal. Men leen kan være med til 
at skabe en interessant fornyelse blandt andet i måden at holde kvæg på, og realistisk set er leen 
en nødvendighed for at dette kan lade sig gøre. Vores fokus har hele tiden været på at forbedre 
forholdene inden for mælkeproduktion, da der her er nogle vigtige gevinster, som bør kunne op 
nås. Sagen er den relativt simple, at man ikke har tradition for at skaffe foder (hø) til dyrene i tør-
perioden. Køerne har måttet tære på det overskud, de har kunnet oparbejde i regntiden. 
Desværre betyder det at mange køer går til af den sult og underernæring, de er udsat for i halv-
delen af året med alt for lidt at æde.  

Min tanke med alt dette er at gøre, som man har gjort i Europa siden før vikingetiden, nemlig 
høste hø om sommeren og oplagre dette til brug for kvæget i vinterhalvåret.  

Nu er disse ideer ved at få ben at gå på, idet vi planlægger at lave et mindre pilotprojekt, hvor vi 
under senegalesiske forhold ønsker at vise, hvorledes man kan gøre det samme, som vi har gjort i 
hundredvis af år i Europa. Dette kommer ideelt til at handle om mere end ”bare” at få nogle køer 
til at overleve, men også at højne mælkeproduktion, forsyningssikkerhed, mulighed for langtids-
planlægning, dyrevelfærd og ny forståelse for muligheder inden for et kvæghold, der under de nu-
værende forhold er stagneret.  

Dette initiativ kan også ses som et bidrag til at imødegå følgevirkningerne af de tiltagende effekter 
af klimaforandringerne, hvor stadig mere ekstremt vejr giver problemer med uforudsigelighed i 
hele landbruget. Her er længere perioder med mangel på græsningsmuligheder for kvæget et væ-
sentligt problem.   

 
 

 
 
 



9 
 

Jeg har via en af vore gode samarbejdspartnere, Spejderne fra Farum, fået en donation på 50.000 
kr. Det skulle kunne give et væsentlig bidrag til at starte projektet op. Samtidig vil vi søge CISU om 
yderligere et beløb, således at vi kan få den nødvendige kvalitet ind i projektet og forhåbentlig 
også lade pilotprojektet danne baggrund for flere lignende tiltag.  

 

Lidt om min sidste rejse i februar – marts. 
Af Knud Schmidt 

Efterløn er en god ting, hvor man kan arbejde, så meget man vil, og supplere op med efterløns-
vederlag. Det giver fleksibilitet, hvilket passede fint, da jeg blev spurgt, om jeg kunne rejse til 
Senegal i forbindelse med den sidste containerforsendelse. Vi havde flere ting, som vi skulle have 
styr på i samarbejdet med COLUFIFA, og da jeg har haft med lidt af hvert at gøre i de foreløbig ti 
besøg dernede, fik jeg en hel bunke opgaver og spørgsmålstegn med i bagagen. 

Containeren og situationen i Gambia 
Det er første gang, jeg er rodet ind i noget med containere, så heldigvis er der stabile folk både på 
afsendersiden og modtagersiden, så jeg fik ret præcist beskrevet hvad der skulle gøres. 
Containeren var kommet til Gambia i netop den tumultariske tid, som Jens beskriver her i bladet. 
Buba fra en af COLUFIFAs unioner i Gambia, som skulle gøre arbejdet dernede, var ny, så det gik 
ikke helt problemfrit. Der var nogle dage, hvor der ikke kunne ringes eller på andre måder holdes 
kontakt til udlandet, så han måtte rejse til Banjul flere gange og improvisere lidt. Men containeren 
kom frem, og da der var faldet ro på den politiske scene, fik de fordelt tingene efter de aftaler, de 
har. Jeg var på besøg i landsbyen, hvor containeren var kommet til. Jeg boede en dag hos den nye 
kvindelige præsident for Sintet-unionen. Alle jeg snakkede med i Gambia var meget lettede over, 
at der var roligt i landet. Der var stor optimisme at spore og engagement op til det forestående 
parlamentsvalg, som bliver afholdt nu i begyndelsen af april. 

Ny projektansøgning om øget fødevaresikkerhed 
Som Lone har beskrevet overnfor, har vi jo igen sendt en projektansøgning til CISU, da vi med den 
sidste ansøgning var meget tæt på at komme igennem nåleøjet og få penge. Jeg havde diskuteret 
en del med Lone, både for at få opdateringer på plads, få små forbedringer ind og få det hele put-
tet ind i en ny opsætning, som nu er krævet for ansøgninger. Selve indholdet i ansøgningen er det 
samme, som vi har søgt tidligere. 

Høprojekt 
Som I kan læse ovenfor, har Jens gang i et projekt vedrørende høproduktion. På et formøde hos 
Lone havde vi diskuteret noget, hvordan rammerne for et sådant projekt kunne være. Ingen af os 
havde en dybere indsigt i kvæghold i Senegal. Jeg kender en del til dansk kvæghold, men det er 
godt nok nogle andre udfordringer, vi ser dernede.  Det viser sig, at kun en meget hårdfør lokal 
race klarer sig overfor det meget udbredte problem med tsetzefluen. Uheldigvis er ydelsespoten-
tialet meget lavt hos denne race. Således lærte jeg, at den bedste ko i en kvægflok giver ca 1½ liter 
mælk pr. dag i 3 måneder om året, hvilket vel svarer til at en dansk ko i 5 dage . . . 

Vi havde en del diskussion om det irrationelle i, at man bare køber køer og har køer for prestige og 
kapitalanbringelse.  Flokke på 50–100 køer er ikke ualmindelige. Af så store flokke bliver kun få dyr 
brugt til malkning.  Kulturen med de mange uproduktive køer kan vi nok ikke lige pille ved, men vi 
kan måske medvirke til, at de bedste malkekøer kan forlænge perioden, hvor de giver mælk med 
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nogle måneder, hvis de bliver fodret med hø af god kvalitet. Der burde også være mu-lighed for at 
tjene penge på den idé. Vi diskuterede en del, hvordan det praktisk kunne lade sig gøre, så det sat-
ser vi på kommer til afprøvning. 

Ny traktor 
Takket være et regeringsprogram og bistand fra CtS, er det lykkedes at få købt en ny traktor med 
tilhørende vogn og en tallerkenplov. De har en nyansat i COLUFIFA, som kører traktoren, og Boy 
Sow er ansvarlig for, at den bliver vedligeholdt m.v. Jeg havde lidt tid med de to til at snakke med 
dem om vedligehold. Det virkede, som om de havde ret godt styr på ikke at overbelaste den og 
også forståelse for vedligeholdelsen. Håber, de husker at følge op i praksis. 
 

Hvordan går det ellers i Colufifa p.t. 
Min tur oplevede jeg som meget vellykket. Det virkede, som om der var en ok stemning mellem 
folk, selvom de jo ikke har projekt for tiden.  De var i gang med at indhegne hele området ved 
administrationen, så de kan høste de cashewnødder, som ellers bare bliver ædt af køer og taget af 
naboer. Der blev dyrket grønsager på ca. én hektar, som blev vandet. Det så ret godt ud. Der kan 
de også tjene lidt penge til organisationen. Fra en gammel samarbejdspartner i Frankrig har de 
fået ca. 100 bistader i beton, som de dels selv skal have og dels får ud til medlemmer, som så kan 
levere honning til COLUFIFA til videresalg. 
 
 

 
 

Kalender 

7. april – 6. juni. Dollerup Forsamlingshus, Ravnsbjergvej 65, Dollerup, 8800 Viborg. Cykler til 
Senegals fotoudstilling.  
1. maj kl. 13-19. Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19, 2450 København SV. Cykler til Senegal 
deltager med vores markedsbod.  
7. maj kl. 11-14. Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund. Cykler til Senegals 
generalforsamling.  
10. juni kl. 13 -21. Verdenskulturcentret, Nørre Allé 7, 2200 København N. Couleur Café. 


