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Besøg på Nationalmuseet 
med burkinere 
 
Søndag den 29. oktober havde venskabsfor-
eningen inviteret herboende burkinere og 
medlemmer af venskabsforeningen til rund-
visning på Nationalmuseet for at fortælle lidt 
om danmarkshistorien. Vi var i alt ca. 25 per-
soner, der ved en rundvisning fik en spæn-
dende gennemgang af vores historie. I spid-
sen for burkinerne deltog den nye ambassa-
dør Madame Maria-Goretti Blandine Dicko 
Agaloue Adoua. Efter rundvisningen spiste 
vi hjemmesmurte sandwich i skolestuen. 
Et særdeles vellykket arrangement. 

 

 
Guldhornene 

 
 
 

 

Burkina Fasos nationaldag 
 
Dagen blev fejret den 11. december på Børsen i 
København. Venskabsforeningen var inviteret 
og deltog i arrangementet. Der deltog en del 
ambassadører fra Afrika og Mellemøsten. 
 
Det var en fin reception med god mad og i me-
get fine rammer 
 
På billedet ses den burkinske ambassadør  
holde festtalen. 

 
 

 

 
 

Foreningens 
medlemmer  

ønskes  
en glædelig  jul 
og et godt nytår 
 

 

 
 



 
 
 

Bondelederen Bernard Lédéa Ouédraogo er død

 
Tegning: Tove Ladefoged Madsen 

 

Bernard Lédéa Ouédraogo, grundlæggeren af 
Naam-grupperne, blev født i en bondefamilie 
i landsbyen Gourcy i 1930. Han døde, svæk-
ket af sygdom, den 25. oktober 2017 på et 
hospital i Burkinas hovedstad, Ouagadougou, 
og blev begravet i Gourcy. 
De seneste år levede han stort set uden for 
offentlighedens søgelys. TC. 
 
Mindeord i næste Burkina Kontakt 

 
 

Børnenes U-landskalender 
I år går overskuddet fra Børnenes U-landskalender til Oxfam IBIS’ projekt mod børnearbejde i 
Burkina Fasos guldminer. Mange børn gennemfører ikke seks års skolegang. Projektet skal give 
børnene en god uddannelse med veluddannede lærere. 
Se mere på www.2017.u-landskalender.dk 

 

 
 
Nyhedsbrevet er information mellem udgivelserne af vores blad ”Burkina Kontakt”. Vi vedtog på 
vores generalforsamling i 2016 at reducere antallet af årlige blade fra 3 til 2. Til gengæld vil der 
så med jævne mellemrum udkomme nyhedsbreve.  
Der kan sendes stof til både nyhedsbrevene og ”Burkina Kontakt” til  
Ulrik Falk-Sørensen (ulrik.falks@gmail.com) eller Niels Hougaard (n.hougaard@get2net.dk). 
 

 


