People to People Danmark
Seneste nyt * April 2020.
Kære medlemmer.
Det er Corona-tider, som i den grad påvirker os alle, og vil gøre det en tid endnu.
Som alle andre har vi måttet aflyse og udsætte. Derfor dette ”Seneste nyt”:
Som du kunne læse i nyhedsbrevet, skulle vi have haft RejseCafe og generalforsamling på Refugiet i
Løgumkloster første weekend i april. Da vi ikke kender fremtiden, har vi endnu ikke fastsat en ny dato.
Så snart vi har den, får du besked.
***
Her i april skulle Gunild Bogdahn, Chapter Syd, have været til Dublin, Irland, på en 6-dages tur. Turen er
udsat til først i oktober, og det betyder, at den er åben for flere deltagere.
For program og afrejse kontakt mig på gunildbogdahn@gmail.com
***
Maj skulle have budt på en tur til Japan ligeledes med Gunild Bogdahn som turleder. Den er aflyst - og
udsat til maj 2021. Også her er der mulighed for at melde sig til (igen) til gunildbogdahn@gmail.com
Max 12 deltagere.
***
I juni skulle Chapter Syd have haft besøg fra Albanien af vores samarbejdspartner, Merita Meko.
Også dette besøg er blevet aflyst – og udsat indtil videre.
***
PtP Danmark plejer at deltage i Europa-konferencen, i år september i Nord Makedonien. Denne konference
er udsat til september 2021.
***
MEN ikke alt er blevet aflyst. Det har været et par rejser, som blev gennemført med stor succes, inden hele
verden lukkede ned.

Den ene var turen til Sydafrika fra 21. februar til 9. marts. Og Anna Marie Bohsen, Chapter Syd,
nåede lige hjem med gruppen, 2 dage før Mette Frederiksen lukkede Danmark ned.
En af deltagerne, Lone Ugelvig, fortæller: - Det gode ved at tage med PtP til Sydafrika er, at de lægger

særlig vægt på mødet med mennesker. For os var det godt og oplysende at møde engagerede personer i
de forskellige townships og byer, vi besøgte. Mennesker, der gør en forskel i det område, hvor de bor og
arbejder. Vi fik et fantastisk fint bevis, da vi besøgte familien Hartnick. Med deres hjertelige måde at være
på og deres gæstfrihed viste de os, hvordan det er at være en sort familie med overskud til at hjælpe
andre. (Forkortet)
En anden deltager, Børge Otte, siger: - Sydafrika er et stort land, som har så meget at byde på. Helt

fantastisk smukt og dejlige mennesker. Du kan nemt komme i snak med særligt de sorte. De er altid klar til
en snak, uanset hvem de er og hvad de laver. De elsker at fortælle om deres smukke land. De ældre sorte
kan stadig godt fortælle om den forfærdelig tid under Apartheid. Det har jo været så forfærdeligt.

Det, som overraskede mig mest, var alle de townships (skurbyer), som ligger tæt på de store byer. Her bor
flygtninge fra de omkringliggende lande og fattige sydafrikanere i blikskure. I tusindvis. Man ved ikke hvor
mange, der findes. Da ANC kom til magten, lovede de, at alle flygtninge og fattige ville komme til at bo i
almindelige huse. Det er kun sket for meget få. Men der bliver bygget mange nye boliger, kunne vi se.
Et dejligt og skønt turistland. Det er et land, jeg skal besøge igen. Ingen tvivl. (Forkortet)
*Næste tur til Sydafrika bliver i februar/marts 2022. Er du interesseret, og vil du vide mere, så kontakt mig
på anma@post12.tele.dk eller tlf. 2532 8826 .
***

Den anden tur gik også til Afrika – til Gambia med Thea Lauridsen, Chapter Syd. Det var i februar,
og en af deltagerne, Gudrun Lindholm fortæller: - Vi var meget forventningsfulde, da vi skulle til

landsbyen Kubuneh for at besøge et privat skoleprojekt, som chauffør havde vi Christian Jørgensen, som
bor i Gambia, og er med i et projekt sammen med Thea Lauridsen og Ruth Noer. Vi kørte på veje, der ikke
helt matcher motorvejene i Danmark. Men med en god chauffør og i godt selskab kan alt jo gå.
Tak for det, Christian!
Besøget var en kæmpe øjenåbner for, hvordan et skoleprojekt kan gribes an. Per Mathiesen,
tidligere skoleleder i Odense, startede skolen i 2008 i en tom skolebygning uden vinduer og døre
– efter at han havde fået lov af den lokale høvding! Dengang var der ikke skolepligt for alle børn i
Gambia. I 2013 blev en lov vedtaget, så alle børn skal i skole, og staten betaler skolepenge og
lærerlønninger.
Der er sket rigtig meget på de 12 år, skal vi love for. Flere bygninger er kommet til, og skolens
600 børn op til 6. klasse var i fuld vigør med undervisning, da vi besøgte dem. Lærerne er lokalt
uddannet og leverede et flot stykke arbejde. Ikke kun til børnene, men også til voksne, som de
underviser i weekender. Det er især kvinder. De fleste over 18 år har aldrig lært at skrive, læse
eller regne.
Vi mødte utrolig mange fantastiske mennesker, for hvem det ikke er materielle goder, der tæller.
Overalt blev vi mødt med hjælpsomhed, glæde og livsmod. Det var en meget stor oplevelse at
komme så tæt på landsbyens befolkning, og vi fik også hilst på høvdingen.
Vi overnattede i Kubunehs dejlige gæsteboliger på Wonderland .
- Jeg kunne fortsætte i evigheder med at fortælle, da oplevelserne har været så fantastiske,
skriver Gudrun Lindholm, der sammen med sin mand, Svend Erik Lindholm, var med People to
People i Gambia for at besøge projekter, som Seniorer uden Grænser er med i.
(Med på rejser var også Ruth Noer, Seniorer uden Grænser)
*I november 2020 arrangerer Thea Lauridsen, Chapter Syd, igen en tur til Gambia, hvor det på bedste
PtP-vis bliver mulighed for at møde lokale ildsjæle og opleve deres hverdag.
Har beretningen vakt din interesse for en tur med ”Thea og Per” i november,
så kontakt mig på thea@mail-online.dk eller tlf. 22 17 18 96 for yderligere information.
**Alle rejseberetninger kan læses i deres fulde længder på www.peopletopeople.dk
People to Peoples bestyrelse ønsker alle en god påske, et godt helbred for alle,
og at må vi komme godt igennem denne corona-periode.
*************

