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Mange af os begynder formentlig at se tilbage på 2011 her få uger før året slutter og 2012 begynder. Vi skal 
da heller ikke fortie, at vi mere eller mindre gør det sammen, men også ser frem til hvad der sker i 2012.  
 
Om det er vore ambitioner der ikke hænger sammen med virkeligheden eller det er andre forhold, der hele 
tiden spiller ind skal være usagt, men – næsten naturnødvendigt – heller ikke i 2011 nåede vi det, vi gerne 
ville. Til trods for at vi på landsgeneralforsamlingen neddroslede egne ambitioner, har vi heller ikke i år kun-
net overholde at udsende 4 ShAA-Nyt. Men tro ikke at det tager modet fra os, der skal komme 4 ShAA-Nyt i 
2012. Det er bestemt heller ikke fordi vi synes, når vi ser tilbage på året, at vi ikke har nået noget af det vi 
gerne ville; men vi kan ikke altid forudsige hvad der vil ske og derfor må vi hele tiden være klar til at tackle 
de udfordringer der kommer. 
 
Én af disse var at vi måtte opsige vor aftale med den koordinator for bedstemor projektet, som vi havde lavet 
aftale med i februar. I juni blev det klart at det ikke var en tilstrækkelig god løsning, og opgaven var nu at 
finde en anden til opgaven. Mere om det på side 3. Her skal blot udtrykkes at vi ser langt mere positiv på 
hele udviklingen omkring bedstemor projektet, efter vi har fået aftale med Salamatu – vores nye koordinator.  
 
Vi kan også glæde os over at vi nu er så langt i samarbejdet GAIGH (Ghanesiske NGO), at vi her i december 
kan fremsende første ansøgning om udvikling af partnerskabssamarbejde mellem ShAA og GAIGH. Ganske 
vist kun et lille projekt, men alligevel første skridt frem mod et større udviklingssamarbejde. 
 
Vi kan også glæde os over, at det initiativ vi var med til at tage ved i maj at afholde et erfaringstræf med en 
mindre gruppe små NGO’ere, langsomt ser ud til at vække interesse blandt andre mindre NGO’ere, der er 
involveret i det Africanske syd for Sahara. Der er nu 7 NGO’ere samlet under ASOS (African South Of Sa-
hara Network) og flere er på vej. 
 
Sidst men ikke mindst lykkedes det at fastholde hovedparten af vore medlemmer; det skal I have rigtig man-
ge tak for. Især på baggrund af at vi selv har været underlagt uventede arbejdsbetingelser, der bl.a. fik ind-
flydelse på at vi ikke fik fremsendt en ”huskere” på et for jer rimeligt tidspunkt. Samtidig har det været en 
stor støtte for os, at Johanitter- og Malteserordenen gav os en hilsen med 1.500,00 til bedstemor projektet. 
Det var uventet og utroligt varmende at den organisation på den måde gav ShAA et klap på skulderen. 
 

God jul og godt nytår – Bestyrelsen 
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August-oktober besøg hos bedstemødrene 
Som omtalt i ShAA-Nyt 17 besøgte jeg Sophia og Paulina allerede i juni/juli og efterfølgende august, sep-
tember og oktober. Det gav mig naturligvis mulighed for at følge dem lidt tættere, end når jeg kun har været 
der én eller to gange. De havde begge haft malaria i juni og juli, måske fordi regntiden trak noget ud, hvilket 
tydeligt var en medvirkende årsag til deres helbreds tilstand. Det var nødvendigt at give dem en ekstra hånds-
rækning; selvom de er seje kvinder, er de naturligvis mere udsatte end børnene. De kom over det og var alle-
rede i august ved deres gamle jeg; det skal dog her tilføjes at Sophia er den af de to, der efterhånden har svæ-
rest ved at kommer over f.eks. malaria. Det giver sig bl.a. udslag i at hun mindre og mindre kommer ud. alli-
gevel var det opløftende at opleve, at der faktisk ikke skal så meget til for at sørge for at de kommer rundt 
om den lokale klinik og får en hurtig behandling, der slår malaria angrebet ned, så er de over det til næste 
gang. Det kommer naturligvis igen uden al tvivl; sundhedsforholdene er sådan at der ikke er meget at gøre 
ved det, selvom de har myggenet. Når regntiden som denne gang bliver længere end normalt, ikke fordi det 
regnede mere, men fordi omgivelserne bliver ved med at være våde og fugtige i længere tid, og det giver 
myggene bedre muligheder og dermed større risiko for malaria anfald. 
 

 
Nogle af børnene i Sophias familie, Benjamin i blå T-shirts 

Som antydet i Mari-Anne Bryders fortælling om hendes besøg i maj hos bedstemødrene var der ikke til-
fredshed med Harriets indsats. Da det samme gentog sig i juli i forbindelse med Tage Nielsens besøg, var det 
nødvendigt for os at diskutere hvorledes vi fremover skulle forholde os til aftalen med hende. Da det samti-
dig gik op for mig at både Sophia og Paulina ikke var specielt glade for Harriets besøg, var det nødvendigt 
alvorligt at overveje om vi skulle fortsætte samarbejdet eller forsøge at finde en anden til at løse opgaven. 
Det er vigtigt at huske på, at vi ser besøgene og kontakten til Sophia og Paulina ikke blot for at udbetale støt-
ten, men også som en form for social kontakt. Desuden havde vi besluttet at koordinatoren også skulle være i 
stand til at etablere kontakt med pigerne i de 2 familier, og støtte dem f.eks. i forbindelse med deres skole-
gang og med tiden foretage sig andet sammen med dem. Alt talte derfor mere og mere for at vi måtte afslutte 
samarbejdet med Harriet og finde frem til en anden løsning, selvom det kunne blive vanskeligt. Det skulle 
dog vise sig ikke at blive helt så problematisk endda.  
 
Vi har tidligere omtalt at der var et vist samarbejde med Street Academy (SA) og bl.a. i forbindelse med at 
George forsvandt – bedstemor Leticia – og hvor det ikke lykkedes at finde ham igen, efter at familien tilsy-
neladende faldt sammen da Leticia faldt fra. Nu fik vi lejlighed til i hvert fald for en kort tid at genoptage 
samarbejdet med SA, idet der var blevet ansat en ung kvinde til at arbejde med en særlig pigeaktivitet, som 
det hidtil ikke rigtig var lykkedes at få udviklet. Da jeg som projekt vejleder for International Børnesolidari-
tet (IBS) i SA-IBS projektet blev klar over, at denne medarbejder synes at have de kvaliteter og motivation 
for at arbejde med børn og unge og især piger, tog jeg en snak med hende om muligheden for at knytte hende 
til bedstemor projektet. Og opgaven, der udover kontakt til bedstemødrene, nu omfattede at udvikle vort støt-
te arbejde for pigerne i de 2 familier. Det ville hun meget gerne, måske især fordi hun rent faktisk havde 
tænkt sig at komme i gang med et eller andet arbejde med børn og unge. Men da det bestemt ikke er et arbej-
de som bare lige er der, greb Salamatu muligheden med det samme. 
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Vores nye projekt koordinator Salamatu Musa 
Salamatu’s egen præsentation: 
”For lang tid har det været min drøm at hjælpe folk. Jeg kan se denne mulighed er i overensstemmelse med 
min drøm, og er glad for at arbejde med bedstemødre. Jeg kan også på min egen måde få chance for at star-

te til opfylde min drøm, noget jeg ikke selv har midlerne til at gøre. Jeg lover at gøre mit bedste for at gøre 

arbejde med jeres program og nå målet om at hjælpe bedstemødrene og tage sig af deres børnebørn. 

Ydmyg hilsen - Salamatu Musa” 

 
Salamatu er atlet og én af de 4-5 bedste kvindelige løber i Ghana på kortdistancer op til 1.000 meter. Hun er 
25 år, har diplom dels som atletik træner for børn/unge og sundhed, fysisk udøvelse og sports instruktør. Hun 
har deltaget i internationale sportsstævner i Australien, Serbien, Uganda, Kenya, Benin og Burkina Faso. 
Salamatu kommer fra en muslimsk familie, men er frekventeret til kristen. Hun startede med opgaven i sep-
tember, og fordi vi har helt andre og noget mere krævende opgaver og forventninger til hende, er aftalen at vi 
betaler hende 100 Cedis pr. måned (ca. 365,00 kr.). Det indbefatter at hun holder os underrettet om hvad der 
sker og kommer med ideer til, hvordan vi kunne gøre eller skal forholde os til en konkret situation. Vi har 
måttet erkende at netop kommunikationen hele tiden faktisk siden vi startede i 2006 har været mere eller 
mindre problematisk, derfor har vi denne gang har lagt megen vægt på at det skal være væsentlig bedre.  
 

 
Salamatu, Sophia, Benjamin og Rehella – foto: svel 

Det har allerede nu vist sig at Salamatu har en rigtig god og positiv tilgang til både Sophia og Paulina, men 
bestemt også til børnene. For bedstemødrenes vedkommende er hun gået i diskussion med dem, om at de 
faktisk skal huske på at støtten vi yder dem, primært er for at hjælpe dem med at holde deres børnebørn / ol-
debørn i skolen og andre fornødenheder. Vi har haft en fornemmelse af at støtten i større udstrækning gik til 
den daglige husholdning, men har principielt ikke ville øremærke støtten, fordi vi godt er klar over at nogle 
gange kniber det med penge til mad, og så må nødvendigheder i forhold til skolen vente. Det er Salamatu 
ikke uenig i, men samtidig er det hendes opfattelse at det ikke må gå ud over børnenes muligheder for skole-
gang. Og den vurdering har vi valgt at støtte hende i. Der er ingen tvivl om at Salamatu i større udstrækning 
end Harriet og Rose har forholdt sig direkte til at ShAA i princippet støtter børnenes skolegang og at bed-
stemødrene alene har været midlet til at gøre det. Det fremgår da også af hendes tilbagemeldinger, at der er 
ganske mange små detaljer, vi ikke hidtil har været så opmærksomme på, men som Salamatu er opmærk-
somme på. Og som betyder at pigerne allerede har så tæt kontakt til hende, at de fortæller Salamatu meget.  
 
Salamatu’s informationer siden sept. til begyndelsen af dec. 
Mail fra Salamatu 23.09. - Da jeg Den 23. september besøgte bedstemødrene fandt jeg ud af, at Sophia og hendes 

børnebørn har det fint, men en af pigerne var ikke at havde hjemmesko, så jeg var nødt til at købe til hende for at for-

hindre hende fra at blive smittet med sygdom. Jeg tog et billede af Benjamin med i hans nye uniform med min mobil, 

men jeg ved ikke, hvordan jeg kan få det overført til dig. Desuden købte jeg nogle kiks til børnene for dem med de 

penge, du gav mig. Sophias børnebørn fortalte mig, at de ikke havde fået skole opgaver endnu. De fortalte mig at Ben-

jamin har brug for Lærere notebooks, Tegnebrættet og Skoletaske. Paulina er også godt tilpas, men Dorine har mala-

ria, men hun var i stand til at gå i skole i dag. Jeg fandt ud af, at hun har taget malaria medicin, så med tiden at hun vil 

være ok. Hendes tante hjælper hende med hendes opgaver. 
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Mail fra Salamatu 28.09. - Jeg gik for at se til bedstemødrene i dag og give dem noget af de tøj du havde fra Joshua. 

Jeg var glad, og så at pigerne var i gang med deres hjemme arbejde (lektier). De var glade for det ting, jeg kom med til 

dem. De havde ventet at jeg var kommet med det de sidste gang fortalte mig Benjamin manglede. Men det fortalte 

jeg ville komme en anden gang. Dorine havde det også godt med Paulina. 

 

Mail fra Salamatu 10.11. - I Sophias familie var det ok, de fik deres penge og jeg underskriften. Jeg tjekkede deres 

hjemme arbejde, det virker som om de alle klarer sig godt, undtagen Rehella’s opgave der var helt forkert, jeg sagde til 

dem at hendes bror Benjamin skulle hjælpe hende, når hun har hjemmearbejde fra skolen. Jeg gav de 20 Ghana Cedis 

til Benjamins ”mor” så hun har ansvaret for at købe materialerne til ham. Det tjekker jeg næste gang. Hos Paulina var 

det anderledes, Dorine havde det ikke godt overhovedet. Dorine har haft malaria, det meste af tiden siden sidst, og 

selv i dag havde hun det ikke godt, hun havde udslæt på læberne og jeg fik at vide, hun har været i huset i tre dage nu. 

Jeg fortalte Paulina at de skulle få fat i et myggenet og derfor gav jeg dem 10 Ghana Cedis til et net, bøger og kugle-

penne, fordi hun fortalte mig, at hun har brug for det. Jeg sagde til Paulina, at hun skulle tage sig bedte af hendes sto-

re datter og købe hendes skole ting (skoletaske, bøger, kuglepenne o.s.v.). Det var hun enig med mig i. Jeg har fundet 

ud af, at Pauline ikke støtter Dorine ret meget, og derfor har jeg sagt til hende, at det skal hun gøre mere, det var hun 

enig med mig og lovede at det. 

 

Mail fra Salamatu 22.11. - Jeg kunne se at de havde det ok hos begge bedstemødrene. Dorine var blevet bedre og 

havde fået sine bøger. Jeg kontrollerede også om Benjamin havde fået hans notebooks for læren og det var ok. Alt i alt 

synes det at være ok. 

 

Mail fra Salamatu 01.12. - Før jeg går efter pengene; vil jeg lige være klar over fordelingen bortset fra de 55 Cedis til 

Sophia og Paulina hver. Var det også 20 Cedis til Benjamins taske? Og har du tilføjet 20 Cedis til begge bedstemødre-

ne? Forklar det lige for mig, jeg vil helst ikke lave fejl i penge sager. Jeg vil spørge dem, hvad pigerne laver juleaften. 

 

Mail til Salamatu 01.12. - Hej Salamatu. Godt du spørger, det er ikke let at forklare det godt nok med en sms. Der er 55 

Cedis for Sophia og for Paulina. De 20 Cedis er nogle du kan bruge, som du synes der er behov for, eller holde dem til 

et tidspunkt, hvor det er mere nødvendigt. Ud af de 20 Cedis kan du måske finde en god brugt taske til Benjamin. Jeg 

har ingen idé om, hvad det koster, så det er muligt, det er for lidt, så må vi diskutere det. Men, du ved bedre. Vi er 

nødt til at sammenligne, hvad vi giver ekstra og for hvad, for hvis en taske koste 20 Cedis, og vi giver 55 Cedis om må-

neden, så er der en slags misforhold mellem de 2 ting. Jeg håber, jeg har forklaret det bedre nu, ellers må du spørge 

igen. Vi ønsker, blot at du har lidt ekstra, kan du bruge til børnene når der opstår et umiddelbart behov; det er derfor 

ikke nødvendigt at bruge det, hvis du beslutter dig for at det er bedre at holde ekstra til en tid, hvor der er mere behov 

for det, er det helt fint for os. Jeg vil senere - omkring den 13-14. december – overføre en portion særlige støtte, og 

bede dig om at finde noget mindre for børnene i anledning af julen. Der er 6 børn i alt, og har tænkt at beregne 10 

Cedis til hver i gennemsnit, vil det være OK? Eller er det for lidt? Vi ved ikke, hvad du kan købe til dem, det beder vi dig 

om at finde ud af. Er det OK for dig?  

 

Mail fra Salamatu 01.12. senere - Ok Svend det er klart nu. Det er også ok for tasken, vi kan få en god én til ham brugt, 

og jeg vil fortælle dem hvorledes det skal gøres, men også at Benjamin skal passe på den, vi køber ikke bare en ny til 

ham sådan lige. Det er ok med de 10 Cedis selv om det ikke er meget, så hvis det er muligt at sende lidt mere til dem 

strækker det lidt mere. Det er bare mit forslag.  

 

Mail til Salamatu 01.12. senere  - Tak for dit hurtige svar. Enig omkring Benjamin, det er vigtigt at holde det på et ni-

veau, hvor vi er i stand til at fortsætte, og at de ikke forventer, at de bare kan spørge dig, og så er pengene der. Det er 

et af de spørgsmål, hvor jeg synes du forvalter godt at være repræsentant for ShAA. På baggrund af dit forslag vil jeg 

sende 100 Cedis til det du finder ud af til julen vil være bedst. Desuden vil jeg sende 25 Cedis til hver familie som eks-

tra til mad i julen. Vil det være ok at gøre det på den måde? 

 

Mail fra Salamatu 02.12. - Jeg besøgte bedstemødrene i dag, og alle har det godt, pigerne gør deres hjemmearbejde 

ok. Jeg gave pengene til bedstemødrene og fortalte at jeg ville komme igen omkring 15. december. Her vil jeg også 

kontrollere at de har købt en taske til Benjamin. Jeg fortalte også ham, at han skulle tage sig godt af den, fordi vi ikke 

ville købe en anden til ham igen. Jeg finder ud af hvilke kiks og drikkelse de gerne vil have, som jeg så har med 15. de-

cember. De snakkede om hvad de godt ville have og jeg er sikker på at det du sender vil være nok. Men Svend, du bli-
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ver overrasket om, hvad Dorine fortalte mig, at hun ønskede sig en ny kjole til julen. Da jeg spurgte hende hvad den 

ville koste mente hun omkring 35 Cedis. Jeg tænker på at jeg kan købe mindre til hende og måske ikke give Paulina de 

25 Cedis ekstra, så er der næsten til hendes kjole. Og jeg synes hvis vi kan gøre det sådan, vil det være rigtig godt for 

hende. Hvad synes du? Dorine fortalte også at hun havde brug for en skoleuniform, og det sagde jeg til Paulina, at det 

skulle hun købe til hende nu hun havde fået de 55 Cedis. Og at jeg ville se den når jeg kom igen d. 15. december. Det 

sagde Paulina at hun ville gøre. Jeg foreslår, at hvis Paulina ikke har købt skoleuniformen til Dorine når jeg kommer 15. 

december, så køber jeg det for halvdelen af hendes støtte, hvad siger du? 

 

Mail til Salamatu 02.12. - Hej Salamatu - vi er meget glade for det du gør og den måde du handler. Det er kun dig, der 

har givet dig tid til at diskutere situationen med Paulina, og det er min opfattelse at det er vigtigt du gør det. Jeg fore-

slår, at vi sender 35 Cedis så Dorine kan få en ny kjole og 20 Cedis så du kan købe, det du ellers ville til hende. Til 

spørgsmålet om hendes skoleuniform, lad os se, hvad Paulina gør, ellers må vi finde ud af hvordan vi gør det i forbin-

delse med januar støtten.  

 

Mail fra Salamatu 03.12. - Godmorgen Svend, undskyld jeg glemte at fortælle dig om, hvad børnene gør Juledag (de 

fejre julen 25. december og ikke 24. december som i DK – red.). Alle børnene fortalte mig, at de vil gå i kirke, og når de 

kommer hjem fra kirken går de ud og besøger deres venner, for senere at gå hjem og spise julemad. 

 

 
Rehella får gennemgået sine lektier af Salamatu – foto: svel 

Vi har valgt denne gang at viderebringe Salamatu’s reporter uden anden redigering end oversættelsen fra 
Engelsk og tilrettet grammatisk, fordi det giver en forståelse for hvad hendes opgave indeholder, og hvor 
vanskeligt det er på forhånd af aftale, hvad hun skal gøre. I de kommende måneder er det tanken at Salamatu 
med tiden får mulighed for at foretage sig noget mere aktivt sammen med pigerne bl.a. ved at bringe de 4 
piger sammen, for at skabe et netværk for dem og måske nogle af deres kammerater. Desuden følger hun 
fortsat Benjamin og Bruce, men nu hvor de begge går på Senior High skoler, har de formentlig nok at gøre 
med deres hjemmearbejde, som Salamatu naturligvis kan hjælpe dem med om nødvendigt. 
 
Pigerne er: Helene Ansah på 13 år, Rehella Ansah på 10 år og Victoria Acquah på 8 år (ikke noget billede af 
Victoria endnu) og Dorine Nortey på 10 år.  

                  
                      Helen         Rehella           Dorine 

Svel dec. 2011 
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Salamatu’s arbejdsbeskrivelse 
Vi har aftalt med Salamatu, at der er hendes opgave at: 

- Udbetale støttebeløbet til bedstemødrene hver måned (overføres til hende via Western Union) 
- Besøge familierne mindst 2 gange om måneden 
- Sende en kort information efter besøget om hvordan familierne har det 
- Særlig fokus på hvordan pigerne i familierne har det, herunder fortælle om hvad de laver i deres fri-

tid; har de tid til / lov til at være børn f.eks. at lege med andre; skal de arbejde når de kommer fra 
skole og i så fald med hvad; har de tid til deres skolearbejde og evt. hjælpe dem med det; samt hvad 
der ellers kunne være af interesse eller vigtigt at hjælpe dem med. 

- Information om hvis der er særlige forhold eller behov i familierne; komme med forslag til hvad vi 
evt. kunne gøre; det kunne være i forbindelse med sygdom eller andre opståede situationer for bed-
stemødrene og børnene. 

- I øvrigt give os informationer om hvad der sker i Osu i forhold til børns situation. 
Desuden er aftalen at Salamatu i tilfælde af andre kontakter / samarbejdsflader, er ShAA’s direkte forbindel-
se og repræsentant, således vi hurtigt er i stand til at ”være der”. 
 
Fra vor egen verden I – ”Basen” Høje Taastrup 

Én af vore opgaver i ShAA er at medvirke til at formidle kontakter og viden om børn og unges vilkår i 
3.verden. Vi har tidligere omtalt, at vi siden 2009 har haft perifer kontakt med fritids-, junior- og ungdoms-
klubben ”Basen”. Hidtil har vi været forbindelses led mellem en pigeaktivitet under Street Academy - Inter-
national Børnesolidaritets udviklingsprojekt - men efter at det projekt stoppede i oktober, vil det være nød-
vendigt at etablere en anden sammenhæng mellem ShAA og ”Basen”. Som det fremgår af billedet deltog 
ShAA med fotos og smagsprøver ved ´”Basen’s” sommerarrangement i juni måned, således at vi på den må-
de anskueliggjorde forbindelsen til Ghana. 

 
Find rister yams som smagsprøve på en Ghana snack – foto: svel 

Det skal nu diskuteres med ”Basen” hvorledes vi fortsat kan enten være forbindelsesled til børn og unge i 
Ghana eller ShAA og ”Basen” indgår et tættere samarbejde, hvor ShAA forpligter sig til at være bindeleddet 
mellem ”Basen” og børn / unge aktiviteter i Ghana. Det er klart i ShAA’s interesse og del af vort formål at 
medvirke til udvikling af kontakter mellem børn/unge i Danmark og børn/unge i Ghana bl.a. for at Danske 
børn og unge får et mere realistisk billede og forståelse af børn og unges live i Ghana. 
 
Én af opgaverne ved Svend’s ophold i juni til oktober var at etablere en kontakt mellem Hornbæk skole og 
en offentlig skole i Osu eller James Town i Accra. Det lykkedes også at etablere kontakt til Manhean Basic 
School Osu - en helt nybygget og velindrettet offentlig skole – hvor skolens ledelse var meget interesseret i, 
at være med i et Ghana-Dansk skole samarbejde. I øvrigt den skole hvor Sophia’s Benjamin nu er indskrevet 
i Senior High skolen, og det var derfor nærliggende at ShAA var linket, og hvor Salamatu kunne støtte et 
sådant skole samarbejde. Desværre kom samarbejdet ikke i gang, fordi der i Helsingør kommune i de kom-
mende år skal ske forskellige omorganiseringer af skolevæsenet, og Hornbæk skole mente derfor ikke at væ-
re i stand til at overskue, at indgå i et sådant samarbejde. Ikke fordi de ikke synes det var spændende, men de 
mente ikke at have tiden til det. Vi har dog ikke opgivet at etablere et sådant samarbejde, og har i skrivende 
stund blikket rettet mod Høje Taastrup, måske i samarbejde med ”Basen”. 
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Fra vor egen verden II – Hornbæk i juli regn 

Til trods for det våde vejr i juli var ShAA endnu engang tilstede på havnen i Hornbæk, og sikrede at der også 
i 2011 blev præsenteret Ghanesiske trommer og traditionel dans – eller var det regndans i så fald var det 
virkningsfuld for nogle steder i landet den dag. 

 
”Regndans” på havnen Hornbæk – foto: Mari-Anne 

Selvom vejret ikke var til mole ræs og der ikke var helt så mange tilskuer og besøgende lykkedes det ShAA 
holdet at sælge og modtager 1.929,00 kr. som støtte til bedstemor projektet. 
 
Fra vor egen verden III – ShAA-GAIGH partnerskabs samarbejde 
Om ganske få dag – 14. dec. - fremsendes ansøgning til Danida’s NGO projekt pulje over et forhåbentlig 
længerevarende partnerskabs samarbejde mellem ShAA og GAIGH (Green Alliance International Ghana). 
Med udgangspunkt i at hverken ShAA eller GAIGH er erfarne og stærke NGO’ere, har vi erkendt, at vi 
nødvendigvis må starte helt fra bunden. Konkret betyder det at vi kun kan ansøge en pulje for mindre 
partnerskabs udvikling på under 200.000,00 kr. Vi regner nu med et budget på omkring 148.000 kr. og derfor 
heller ikke af længere varighed end 4-5 måneder. Under forudsætning at vi får bevillingen, er det planen at 
starte i april/maj.  
 
Det overordenede formål med projektet er at styrke både GAIGH’s og ShAA’s kapacitet, således vi er i stand 
til efterfølgende at etablere et mere langsigtet partnerskab, der kunne føre til lokalt baserede skole initiativer 
– gade skoler – for nogle af de socialt dårligst stillede og marginaliserede børn og unge i Mensah-Guinea og 
James Town – bydele i Accra. 
 
De umiddelbare mål er: 

1. Større forståelse og viden for GAIGH i projektudvikling herunder administration, organisations 
struktur, fortalervirksomhed osv med særligt fokus på gade-skole initiativ der inddrager miljø, kultur 
og sundhed 

2. optræne en gruppe børn og unge i Ung-til-Ung metoden – fortalervirksomheds uddannelse – og at 
være ambassadøre for miljø, så de forstår sig selv som en ung generation, der er ansvarlig for et mere 
bæredygtigt miljø.  

 
Fra aug til okt gennemførtes en række workshops hvor GAIGH bestyrelses medlemmer og Svend Laursen 
diskuterede og sammenfattede hovedindholdet i projekt beskrivelsen. Det blev i begyndelsen af nov 
diskuteret med en konsulent fra Projektrådgivningen, hvorefter der blev ændret en del i dokumentet i 
samarbejde med GAIGH. Nogle husker måske at vi i ShAA-Nyt 17 udtrykte at én af opgaverne kunne være 
at renovere en bygning i området Mensah-Guinea. Det blev dog klart under diskussioner i aug./sep. at det 
nok var lidt for store ambitioner for det første projektsamarbejde. Det har da også vist sig, at være en god 
beslutning at gå væk fra den ide, og primært sætte fokus på kapacitets opbygning af begge NGO’ere, og at 
den eneste aktivitet skal ses som led i kapacitets udvidelsen af GAIGH. ShAA har tidligere været i dialog 
med BUPL’s pensionist sektion om at samarbejde i forhold til indsats i Ghana. Det kom ikke længere end til 
snak. Men med udgangspunkt i dette partnerskabs samarbejde, har vi taget initiative til igen at diskutere et 
muligt samarbejde.  
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Mensah-Guinea omfatter også disse shelters hagende sig fast til klitterne – foto: svel 

 
Vi ved naturligvis ikke noget som helst om vi får en bevilling, men vi tror på, at vi har en mulighed også 
fordi det reelt er et lille budget vi arbejder med. Hvis vi får bevillingen, kan vi komme i den situation, at vi 
ikke har een i blandt medlemmerne, der vil være i stand til at deltage i 2 til 3 ugers workshops i forbindelse 
med kapacitets opbygnings aktivitieterne. Vi vil i den situation forsøge, om vi kan finde én fra BUPL’s 
pensionist sektion, der kunne have lyst til at være med og som også i én eller anden forstand har erfaringer 
med f.eks. organisations udvikling. Skulle der var nogle af vore medlemmer / læsere, der kunne tænke sig at 
være med, hvis vi som sagt får bevillingen, skal I rette henvendelse til bestyrelsen. 
Svel dec. 2011 

 
Fra den globale scene I – Millennium Development Goal 7 (MDG)  
4 år, 23 dage, 7 timer, 47 minutter og 27 sekunder (når dette skrives) – er den tid den rige verden har til at 
forsøge at indhente det forsømte i indsatsen for at opfylde de 8 udviklingsmål verdenssamfundet i september 
2000 besluttede skulle nås inden udgangen af 2015. 
 
Mål 7 handler om at sikre at der er et vedvarende og holdbart miljø. Som delmål bl.a. en sikring af naturlige 
ressourcer; at halvdelen af befolkningen der i 2000 ikke havde adgang til rent drikkevand får det inden ud-
gangen af 2015 og en betydelig forbedring af jordens slumområder. Lige nu sidder verdens top politikere i 
Durban og diskutere miljø, og netop som dette skrives ser det ud til at heller de når et resultat, der bærer 
fremad.  
 
 
ShAA’s bestyrelse og adresser: 
Svend Laursen (formand)   Elly Holm (næstformand)   Suppleanter: 
Geislersgade 30 mf.   Storegade 43, II tv. 
2300 Kbh. S      6100 Haderslev - Tlf. 60 49 13 10  Inger Djupdræft 

Mob: 20 44 21 02    horstogelly@youmail.dk    pt. Bangladesh 
svlau@svelmolbo.dk         Strandtoften 2 
      Mari-Anne Bryder   4850 Stubbekøbing 
Niels Toft (sekretær)   Spurvevej 16    Tlf. 54 44 13 00 
Rønneparken 22    3100 Hornbæk    idjupdraet@stofanet.dk  
4700 Næstved    Tlf. 49 70 10 98  
Mob 26 80 55 43          
nt@nielstoft.dk    Helena Johannessen    
      (kritisk revisor)     
Find Hansen (kasserer)   Nikolaj Plads 34, 4 mf.   Dette ShAA-Nyt er  
Aerolitvej 12B    Tlf. 60 77 11 18    redigeret af 

4450 Jyderup         svend laursen 
Tlf. 20 96 11 87          
Find-hansen@hotmail.com         


