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Spirende håp i Burkina Faso
I landsbyen Kindikombou har AMURT
blåst liv i to gamle kvinneforeninger. Nå
produserer de aubergin, tomater og kål,
mens aske, møkk og matrester blir til
kompost. Neem og chili-frø brukes som
insektsmiddel – helt gratis. Mennene
deres har tidligere dyrket bomull, og
AMURT har i tillegg introdusert
økologisk soya og sesam som vokser
raskt og forbedrer jorden.

I Sahel-regionen i Burkina Faso pleier befolkningen å grave brønner for hånd for å skaffe
vann til husholdning og husdyr. Grunnvannet forsvinner raskt i tørketiden og tilgang til vann
er en daglig kamp. Men i regntiden høljer det, noe som fører til oversvømmelser, erosjon og
tap av mat-jord.
I landsbyen Ayaguri har AMURT hjulpet med å bygge to
tradisjonelle jord-dammer kalt «Bouli» som samler vann i den
korte regntiden. Den største samler hele 12000 kubikkmeter
vann og gjør det mulig for 35 familier å dyrke grønnsaker i
tørketiden.
Gabioner er steinfylte nettingkister som kan stables inntil hverandre, og kan
brukes til å lage demninger i elveløp. Dette er ekstremt effektivt for å
forhindre erosjon og samle grunnvann i bakken. AMURT har hjulpet med å
etablere et produksjonsområde for gabioner i Deou, og gir råd og støtte til
lokalsamfunn som ønsker å bruke dem.
Flyktninger i eget land
Krisen i Syria har ført til mer enn to millioner internt fordrevne
flyktninger. De fleste av dem trenger nødhjelp, selv om noen får
hjelp av lokalbefolkningen. AMURT & AMURTEL har lokale
frivillige som deler ut matvarer, medisin og skolemateriell. I
Libanon hjelper AMURT enkelt-familier som har flyktet dit ved å
skaffe barna skoleplass og sørge for sykehusopphold.
AMURT trenger pengestøtte for å møte behovene til et økende
antall flyktninger.
Zahraa og familien hennes kom til Lebanon som flyktninger fra Syria.

Flere flommer
Også i august ble Filippinene rammet av oversvømmelser, og befolkningen
måtte bruke kanoer og flåter som fremkomstmiddel i gatene. AMURT delte ut
makaroni-suppe og loff til 1700 mennesker. Områdene rundt Manilla har brukt
lang tid på å finne tilbake til en normal hverdag.

Rumensk-norsk samarbeid?
Dada Rasatmakananda kom i
oktober på besøk til Oslo. I
Romania driver han prosjekter som
gir sosiale ferdigheter til sårbare
grupper, arbeidstrening for ungdom,
og som skaper arbeidsplasser. I Oslo
var han i møte med bl.a. NORAD
og leder for Folk er folk om
mulighet for samarbeid. Han vil
skrive i Folk er folk sitt blad.

Gaver som varmer
Hva med å gi donasjon til
barnehjemmet Baan Unrak i
Thailand, og få kort du kan gi som
«julegave»? Barna trenger senger
og sengetøy, for de har sovet på
tepper på gulvet. Didi har trykket
vakre julekort der det står «takk for
donasjon til senger» som kan
pakkes inn som gave, for eksempel
sammen med en annen symbolsk
gave - som noe spiselig? Rød
konvolutt og tegning følger med, se
bildet. Kortene bør sendes snart,
svar med adresse hvis du ønsker å
få tilsendt ett eller flere.
I julen er det stort fokus på julegaver, og de fleste føler seg presset til å bruke mye penger.
For mange som tar avstand fra kjøpepresset er det likevel naturlig å ta del i julefeiringen, men
det bør være vår oppgave og bryte med forventningene til dyre julegaver.
God jul!
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