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En baobab er væltet 
 

 
 

(foto: Isabelle Grignon) 
 

Den 4. januar døde Ghabdouane Mohamed, 64 år. 

Han var sekretær i Kooperativet i Amataltal, 

Agadez-regionen, Niger, og koordinator i Projekt 

Egnsudvikling i Amataltal. Han var ved sin død 

borgmester i Ingall kommune og havde tidligere 

været medlem af nationalforsamlingen. Folk fra 

Agadez og Amataltal mv. mødte op hos familien, 

og mange sagde til sønnen, Ahmed Ghabdouane: 

”Det er et baobabtræ, der er væltet!” 
 

Ghabdouane var et energibundt og en dygtig 

organisator, som inddrog hele befolkningen i 

Amataltal-zonen i kooperativet, uanset om de var 

tuareger som flertallet, eller de var fulbeer, 

igdalen eller hausa. 
 

GtU lærte Ghabdouane at kende gennem vort 

æresmedlem, lektor emeritus i arabiske og 

berberiske sprog, Karl- G. Prasse. Karl havde i en 

årrække nydt godt af Ghabdouanes inspiration i 

forhold til Karls sprogforskning. Og en dag kom 

korrespondancen ind på udviklingen på 

Ghabdouanes hjemegn.  
 

 

 
 

Ghabdouane til venstre 

(foto: Jørgen Olsen) 

 

I medfør af denne forespørgsel påtog GtU sig at 

forvalte midler fra DANIDA, Udenrigsministeriet, 

til Projekt Egnsudvikling i Amataltal. DANIDA-

delen af samarbejdet varede i årene 1999-2010; 

men vi havde også samarbejde i gang før dette 

forløb, med finansiering fra Tipsmidlerne og 

forskellige fonde samt private bidrag. 
 

Efter ophøret af den store satsning er vi fortsat 

med at sende pakker med briller, lidt 

undervisningsmateriale samt brugt tøj, som redder 

liv, eftersom temperaturen fra november til 

februar ligger omkring frysepunktet om natten, og 

mange telte ikke beskytter tilstrækkeligt. 
 

I DANIDA-årene indgik renovering af brønde, 

kornkværn, kornbanker, gartneri og ikke mindst 

en alsidig undervisningsvirksomhed, rettet mod 

børn og voksne. I Amataltal landsby ligger den 

tosprogede Karl-G. Prasse–Skolen, hvor børnene 

lærer fransk og tuaregisk efter samme alfabet, idet 

lektor Prasse har udarbejdet en latinsk 

bogstavering af det tuaregiske sprog. 
 

I 2001 havde vi besøg i Danmark af Ghabdouane, 

ledsaget af landsbyleder i Amataltal, Housseïni 

Akanawa. De fik et lille indtryk af vort land og 

mødte et bredt udsnit af GtU’s medlemmer og 

samarbejdsorganisationer. 
 

Man kan læse meget mere om samarbejdet på 

www.gtu.dk/Kooperativet_i_Amataltal.htm  
 

Æret være mindet om Ghabdouane Mohamed! 
 

- Jørgen Olsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ghabdouane som underviser på den tosprogede 

skole, Karl-G. Prasse–Skolen 
(foto: Kooperativet i Amataltal) 

http://www.gtu.dk/Kooperativet_i_Amataltal.htm

