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Diálogos

Dette nyhedsbrev handler rigtig meget om 
fremtiden - ikke om nye projekter - men om unge 
mennesker. Både om danskere og folk i Uganda og 
Bolivia.

Diálogos har flere unge ude end nogensinde før. 

For få år siden blev det vedtaget af en 
generalforsamling, at vi blev nødt til at tage os 
sammen og inkludere flere unge i foreningens 
arbejde. Det er sket på alle planer - fra medlemmer 
af bestyrelse til aktiviteter i Bolivia, Nepal og 
Uganda.

Højskole drager ud

Det er med stor fornøjelse, at vi byder Brandbjerg 
Højskole velkommen. Diálogos har indledt 
samarbejde med skolen, der sender en gruppe 
unge til Bolivia for at besøge vores projekter. Lyt til 
elevernes forventninger på vor hjemmeside.

Gennem årene har vi nydt og draget nytte af et 
lignende samarbejde med Andebølle 
Ungdomshøjskole. Mange unge har fået deres 
“dåb“ hos os om de vanskeligheder og glæder, der 
er ved at arbejde ude. De er vendt hjem rigere for 

at fortælle venner, bekendte og forsamlinger om 
deres oplevelser.

Volontører rykker

Vi bliver aldrig trætte af at trykke volontørernes 
fantastiske beretninger om udfordringer og 
bekymringer fra hverdagen i vores partnerlande. I 
dette nummer deler tre uge i Uganda deres 
fantastiske muzungo-liv med os. 

Og det er sandelig et liv, der godt kunne skræmme 
de mere forsagte. Men volontørerne bliver altså 
forberedt af veteraner, så de ved, hvad de går ind 
til. Støt www.Dialogosungdom.dk. De rykker.

Studerende er med

Diálogos har studerende i praktik og på opgaver i 
både Uganda og Bolivia. To er netop ankommet til 
Plagbol i La Paz, hvor partnerne har arrangeret et 
tæt arbejdsprogram for dem.

De to kvindelige studerende fra Københavns 
Universitet skal blandt andet deltage i et 
videoprojekt, hvor foreningen søger at 

dokumentere både korrekt og ukorrekt omgang 
med sprøjtemidler.

Pesticidprojektet i Uganda er færdig med sit 
baseline studie, så vi kan dokumentere resultater af 
indsatsen. En dansk studerende er med i hele 
processen.

En frivillig journalist har været på besøg hos vort 
pesticidprojekt i Uganda af samme grund - 
dokumentere, hvad der i virkeligheden foregår. 
Video er bedre end ord.

Medlemstallet stiger

Som omtalt i sidste udgave af Diálogos Nyt er vort 
medlemstal vokset til 180, ikke mindst på grund af 
ungdomsgruppens ihærdighed og opfindsomhed. 

Som det tydeligt vil fremgå af artiklerne er 
foreningen beæret med stor entusiasme fra unge 
medlemmer og deltagere. 

Næsten alle de unge aktive, som skriver i dette 
nyhedsbrev kan ikke fysisk møde op til  
Generalforsamlingen den 26. marts 2011 - de er ude 
og arbejde for foreningens mål og projekter.
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Formandsnyt

180 medlemmer – og ikke en eneste, der har 
lyst til at være foreningens nye kasserer?! 
Bestyrelsen havde håbet, at vi kunne 
præsentere foreningens nye kasserer her, 
men desværre har ingen meldt sig endnu. Så 
vi leder videre og er sikre på, at det nok skal 
lykkes at finde en, der vil varetage 
foreningens økonomi fremover.

Der er gennem de sidste par år lagt et solidt 
arbejde i at strømline foreningens 
administration. Den nuværende kasserer er 
klar til at lære fra sig. Sidst men ikke mindst 
har foreningen fået ny revisor. Vi har nu 
”afprøvet” samarbejdet med den nye 
revisor, der netop har behandlet to 
projektregnskaber. Det har været en 
fornøjelse! 

Nu mangler vi blot den nye kasserer… Vi vil 
derfor endnu engang fra bestyrelsens side 
opfordre til, at du kommer ud af busken, hvis 
du har regnskabsforstand og nogle timer til 
overs hver måned til at følge foreningens 
økonomi. 

Opgaven er selvfølgelig meget vigtig. Rod i 
regnskaberne kan true en forenings liv. I 
efteråret oplevede vi en sådan trussel mod et 
af vores projekter. Som det fremgår 
andetsteds i dette blad, lod en af vores 
ansatte i Uganda sig friste af at have 
adgang til projektmidlerne. 

Forløbet illustrerer, hvor sårbare vores 
projekter er, hvis balancen mellem tillid og 
kontrol tipper til fordel for ufortjent tillid. 
Kontrollen burde have været bedre, og bedst 
havde det været, om retningslinjerne havde 
gjort det umuligt at snyde. Heldigvis har 
forløbet også illustreret noget andet: Så 
snart man blev bekendt med problemet, 
trådte projektets bestyrelse til, traf de 
nødvendige beslutninger og bidrog til at få 
trådene redt ud. 

Efter et par måneders stilstand er projektet 
nu i fuld gang igen, og vi må konstatere, at 
godt nok var der én person, der ikke kunne 
forvalte den tillid, han blev givet – men 
omkring ham var der en lang række andre 
personer, som varetog deres tillidsposter på 
bedste vis og sikrede projektets overlevelse. 

Marie Brasholt
Formand
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Generalforsamling 26/3 2011
Kirkebakken 80 i Beder ved Århus

Brug alle tiders chance for at møde andre af foreningens medlemmer, høre om 
foreningens projekter og ikke mindst give sit besyv med, når der skal lægges 
planer for 2011. 
Generalforsamlingen indledes med frokost kl. 12. Selve mødet starter kl. 13. 

Dagsorden ser foreløbig ud som følger:
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning fra bestyrelsen
3. Beretning fra projektgrupper
4. Godkendelse af årsregnskab
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Godkendelse af budget
7. Indkomne forslag
8. Valg til bestyrelse (på valg er formand Marie Brasholt, næstformand Erik 
Jørs samt suppleanterne Malene Tanderup og Tóra Dahl)
9. Valg af kritisk revisor
10. Eventuelt

Forslag til dagsordenen skal ifølge foreningens vedtægter være formanden i 
hænde senest 10 dage før generalforsamlingen, dvs. senest 16. marts. Forslag kan 
sendes til formanden på marie.dialogos@gmail.com og bedes indeholde en kort 
beskrivelse af baggrunden for forslaget. Endelig dagsorden lægges online 10 
dage før Generalforsamlingen.
Efter mødet er der fællesspisning og konstituerende bestyrelsesmøde. Gå ikke 
glip af fællesspisningen, der plejer at være en hyggelig afslutning på dagen!
Tilmelding til generalforsamlingen foretages på foreningens hjemmeside. Af 
hensyn til indkøb vil vi bede dig angive, om du ønsker at deltage i frokost og/
eller fællesspisning.
www.dialogos.dk/omdialogos/melddigind-til/

Diálogos refunderer 
udgifter til transport 

(billigste offentlige) ved 
aflevering af 

rejsedokumentation til 
foreningens kasserer efter 

mødet
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Af Hanne Christensen

Diálogos og myndighederne ... 
Arbejder imod samme mål

Enhver begyndelse er svær
Jeg har lige fået en mail: ” Kan du skrive en halv side om baseline-
aktiviterne og sende et foto af dig selv i marken også”.

Siden har jeg et utal af gange startet på den halve side for derefter at holde 
delete-tasten nede. Det er svært, for jeg ved ikke, hvor jeg skal begynde. 

Skal jeg fortælle om, hvor lang tid det tog at komme i gang på trods af evige 
forsøg og bestræbelser? Eller hvor lige lovlig hurtig det gik, da vi så endelig 
var i gang? 

Skal jeg fortælle om de hundredvis af ændringer, der har været lavet i 
spørgeskemaet siden, vi startede? 

Eller skal jeg fortælle om, hvor søde, venlige og imødekommende kollegaer 
på UNACHO har været? Skal det være de hjertelige farmere i Pallisa, som 
trykker peanuts og giver dig ananas og appelsiner i hånden, når du går? 
Eller skal det være farmerne i Wakiso, der stikker hånden frem og forventer 
en sodavand? 

Måske madam Claires hektiske gøren eller Josephs stringente ditto? Eller 
om det utal af børn, der spurter efter projektets røde Toyota, mens vi kører 
hen af små kringlede veje? Muzungo-time eller Africa-time? 

Det hele er baseline-aktiviteter og virker vigtige. Men mest af alt må jeg 
indrømme, at jeg bare er glad for, at vi overhovedet fik indsamlet 
materialet, mens jeg har været her. En af de vigtigste lærestreger er, at hvis 
du planlægger for meget, kan du være helt sikker på, at det går galt. Hvis 
jeg derimod ikke planlægger noget, skal det nok blive godt, så længe jeg er 
parat til at vente.  

Al data er indsamlet og tiden går nu foran computeren, hvor det hele tastes 
ind. Klar til at blive analyseret i det kolde, men til gengæld lakridsfyldte 
Danmark. 

Af Anna Hobolth 

Han gjorde det sgu. Langede armen ned i rygsprøjten og blandede 
pesticiderne sammen med vandet med de bare næver. Jeg kiggede 
overrasket, og straks efter kiggede jeg tilbage på mit kamera for at være 
sikker på, at den optog. Sådan er man nu engang. 

Det seneste tiår er forbruget af pesticider i Ugande steget markant. De 
giftige væsker er kommet hertil, men metoderne til at bruge dem korrekt er 
ikke nødvendigvis fulgt med. 

Med et kamera monteret i øjenhøjde tog jeg i marken for at se, hvordan de 
ugandiske farmere bruger deres rygsprøjter i den evindelige kamp mod 
insekter, svampe og ukrudt, der påkalder sig samme ret til afgrøderne, som 
bønderne selv.

Mit mål var ikke at møde mange, men at få dem jeg mødte foreviget på 
Diálogos’ nyindkøbte Kodak-kamera. Og bag kameraet mødte jeg både de 
dygtige farmere, der håndterede pesticiderne meget forsigtigt, men jeg 
mødte også ham, der tog sine bare næver i brug, når pesticiderne skulle 
blandes sammen med vand. De samme hænder blev kort efter brugt til at 
pille og spise en appelsin. 

Stort set alle som en beklagede de sig over, at deres hud kløede efter, at de 
havde brugt pesticider. Nogle oplevede kvalme og manglende appetit i op 
til tre-fire dage efter, mens andre havde sløret syn i dagene efter.

Nu er jeg ikke bonde, men det lyder ikke rart.

Billedtekst: Anna Hobolth, studerende i folkesundhedsvidenskab og 
Mathias Østerlund, journalist og frivillig, ses øverst sammen med det 
team i Uganda, der arbejder med pesticidprojektets baseline studie. 
Mathias Østerlund arbejder med videodokumentation af ugandiske 
bønders omgang med sprøjtemidler.

Af Mathias Østerlund
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Diálogos skal være med til at vise 
højskoleelever at ”Another World is 
Possible”. 

Sådan hedder kurset, der er 
startsskuddet i et nyetableret 
samarbejde med Brandbjerg 
Højskole i Midtjylland. Kurset 
startede i januar og er et 3-måneders 
højskolekursus med efterfølgende 
rejse til Bolivia. I Bolivia skal 
eleverne i april besøge nogle af 
Diálogos’ udviklingsprojekter. 

Rejseplanerne er stadig under 
forberedelse, men i Sucre har Dr. 
Miguel Isola allerede sagt ja til at 
modtage eleverne. 

-En ny lov åbner netop nu mulighed 
for anvendelse af interkulturel 
medicin på alle niveauer i 
sundhedsvæsnet, fortæller Miguel 
Isola. Det glæder jeg mig til at 
fortælle eleverne meget mere om. Vi 
er jo stadig pionererne på området.

Dr. Miguel Isola er ikke den eneste, 
der glæder sig.

-Det er især Interkulturel Medicin, 
der interesserer mig, fortæller 
højskoleelev Kristine Funk 
Jørgensen. 

Kammeraterne Cathrine Seidelin og 
Klaus Vilstrup Møller supplerer 
begejstret ved udsigten til også at 
kunne snuse til emner som den 
politiske situation, 
dyrkningsmetoder, afgrøder, 
pesticid-anvendelse, de bolivianske 
kvinders forhold og træning af 
promotores.

Kursus-holdet består af 7 deltagere i 
alderen 19 - 26 år fra hele landet. 
Selvom nogle af dem allerede er ret 
rejsevante, så er der ingen tvivl om, 
at de betragter netop deres kursus, 
”Another World i Possible”, med 
rejsen til Bolivia og besøg på 
Diálogos’ projekter som Højskolens 
”kransekagefigur”.

-Jeg håber også, at jeg bagefter kan 
deltage i DUs (Diálogos Ungdom) 
arbejde og være med til at etablere 

frivilligt ungdomsarbejde i Bolivia, 
tilføjer Cathrine Seidelin.

Diálogos’ samarbejde med 
Brandbjerg Højskole vil til dels 
bygge på mange års erfaring med 
samarbejdet med Andebølle 
Ungdomshøjskole. Men bla pga 
Brandbjerg-elevernes noget højere 
alder, kursets grundige optaktsfase 
og skolens værdigrundlag, vil det 
nye samarbejde byde på 
udviklingsmuligheder både for 
Diálogos og Brandbjerg Højskole.

-De tre grundværdier her på skolen 
er udfordring, innovation og 
lidenskab, fortæller 
højskoleforstander Simon 
Lægsgaard. Udfordringen bringer os 
ud af den daglige danske comfort-
zone, mens innovationen er 
inspiration til et nyt verdensbillede. 
Men vigtigst er måske lidenskaben, 
som i mine øjne er helt uundværlig i 
ulandsarbejdet.

Af Nikoline Veirum Høgsgaard

BRANDBJERGHØJSKOLEBRANDBJERGHØJSKOLE

BRANDBJERG HØJSKOLE
Bevæg dig - og gør dit liv til noget særligt. 

Brandbjerg er en række udfordrende faglige miljøer, hvor du på én 
gang kan dyrke din faglighed i mødet med ligesindede og udvikle den i 
mødet med en inspirerende mangfoldighed.

Brandbjerg er et intenst, sprudlende fællesskab. Et fællesskab hvor 
de sociale og de faglige aspekter tilfører hinanden en enorm ekstra 
værdi, så du kort sagt: bare lærer meget mere om dig selv, dine fag-
interesser og din verden.

Brandbjerg er en smuk, moderne højskole, der kan skabe rammen om 
nogle uforglemmelige måneder af dit liv. Her lægger du grunden til en 
spændende tilværelse, styret af nysgerrighed, af søgen efter udfor-
dringer og af lyst til at skabe det, der virkelig betyder noget for dig og 
for andre.

Brandbjerg er for dig, der vil noget særligt med dit liv. EVENTLAB
OUTDOOR

MUSIK

VEJLEDNING

FAGPÅTVÆRS
BOLIVIA
KOMPAS

Lidenskab uden 
kålhoveder

UddannelseAf Lotte Holmen

De 7 spændte deltagere i ulands-kursus: Oskar August Rosendal, 19 år, Klaus 
Vilstrup Møller, 20 år, Ronja Andersen, 20 år, Kristine Funk Jørgsensen, 21 år, 
Cathrine Seidelin, 19 år og Matilde Nørgaard på 26 år, som var fraværende.



N Y T  S A M A R B E J D E

Diálogos Nyt Side 5

Brandbjerg Højskole er en 
grundtvigsk højskole, og den gamle 
digter blander sig da også i 
interviewet, da Simon Lægsgaard 
citerer ham:

-Liv uden bevægelse er godt nok for 
gulerødder og kålhoveder, og det 
gider vi jo ikke at være. Det er derfor, 
vi indgår i samarbejdet med 
Diálogos. Vi vil gerne ud over at leve 
som kålhoveder efter et 
nemhedsprincip. Rejsen til Bolivia 
skal ikke forveksles med en 
turistrejse. Sammen med den store 
viden og erfaring, som Diálogos har, 
vil vi ikke bare ud og se verden – nej, 
vi vil mærke verden. 

Jesper Saxgren, kursusleder og 
”piloten” på pilotprojektet ”Another 
World is Possible” har et stort 
kendskab til adskillige 
udviklingslande. Når han rejser med 
de 7 højskoleelever til Bolivia er det 
således ikke første gang, han sætter 
sine ben dér.

-Besøget er netop det, der vil sætte 
uudslettelige spor i eleverne. De 
kommer til at opleve 
lokalbefolkning, kultur og livsvilkår, 
som udfordrer vores etablerede 
verdensbillede, siger Jesper Saxgren, 
som håber, at Diálogos og Brandbjerg 
Højskole på sigt vil kunne indgå 
egentlige samarbejdsprojekter.

Under og efter Bolivia-rejsen vil 
højskoleeleverne lave 
oplysningsmateriale til et væld af 
forskellige medier. Man kan således 
forvente både teater, artikler, 
foredrag, foto-udstillinger og måske 
multimedie-projekter om elevernes 
oplevelser og erfaringer.

Formand for Ulandsforeningen 
Diálogos Marie Brasholt glæder sig 
over samarbejdet med Brandbjerg 
Højskole og ser frem til at følge 
elevernes oplysningsarbejde.

-Det er netop formidlingen, der skal 
afspejle de unges bevidstgørelse og 
forståelse for udviklingsarbejdet. Vi 

har i Diálogos mange gode 
eksempler på, at samarbejdet med 
Andebølle Ungdomshøjskole i årenes 
løb har rekrutteret unge til 
ulandsarbejde. 

En af vores projektgrupper eller 
Diálogos’ ungdomsgruppe vil være 
en oplagt start-mulighed for 
højskoleeleverne, når de er tilbage fra 
Bolivia og brænder for at gå ind i 
ulandsarbejdet.

At Diálogos nye samarbejdspartner 
blev Brandbjerg Højskole er ikke helt 
tilfældigt. 

-Skolens værdigrundlag passer rigtig 
fint sammen med Diálogos’ 
tankesæt, og elever derfra tilhører 
netop den målgruppe af unge, 
engagerede idealister, som vi gerne 
vil nå, slutter Marie Brasholt. 

uden grænser

Vi passer sammenSamarbejdsprojekter?

Kursusleder Jesper Saxgren har tidligere været i Bolivia og er med, når 
Brandbjerg-eleverne i april besøger Diálogos' projekter i Bolivia.
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Uganda kan sammenlignes med et 
ekspressionistisk maleri. Det er 
stedet, hvor kaos hersker. 
Nøgleordene er rod, malerisk, én 
stor plamage af farver. Det er energi 
og kraft. Dette må siges at være 
vores oplevelse af Uganda, baseret 
på de 6 uger vi nu har tilbragt i 
landet. 

Vi har på nuværende tidspunkt 
også erfaret, at arbejdet med 
Diálogos Ungdom er både 
udfordrende og givende på alle 
måder. Vi oplever, at der bliver 
stillet krav til os som volontører i 
forhold til at være selvstændige og 
initiativrige – hvilket er en opgave, 
vi forsøger at leve op til, så godt vi 
kan.

Vi mærkede allerede få uger inden 
vores afrejse, at vi måtte være 
omstillingsparate, da vi fik at vide, 
at det projekt, vi var blevet 
introduceret til, og regnede med vi 
skulle arbejde med – Raising Up 
Hope for Uganda (RUHU) - var 
endt i en mindre kommunikations-
krise. 

Det korte og det lange er, at vi tog 
til Uganda uden nogen idé om, 
hvor vi skulle arbejde. Det eneste 
der lå nogenlunde klart var, at vi 
skulle tilbringe 6 måneder i det 
afrikanske land. Heldigvis havde 
Rikke fra Diálogos Ungdom, der på 
nuværende tidspunkt er bosat i 
Uganda, fået lavet en aftale med et 
børnehjem kaldet M-lisada (Music, 
Life Skills And Destitution 
Alleviation). 

Derudover havde hun også fået 
redt trådende ud med RUHU, så 
der kunne vi komme ud efter en 
måned på M-lisada. Så selvom det 
hele lignede kaos, da vi forlod 
Danmark, kom vi ned til noget, der 
ved første øjekast lignede struktur – 
men denne tilsyneladende struktur 
har været falmende siden vores 
ankomst. 

Vi har tilbragt fire fantastiske uger 
på M-lisada, hvor vi er blevet godt 
klædt på til resten af vores ophold i 
Uganda. M-lisada er et børnehjem, 
der har eksisteret siden 1996, og vi 
havde derfor en forventning og et 
indtryk af, at der var styr på 

tingene. Det havde de også – på 
deres egen måde.

Kommunikation er et helt andet 
begreb i Uganda, og vi har et par 
gange måttet stejle en smule, når 
tingene kørte for meget af sporet. 
Men svaret var ofte: ”this is Africa. 
Take it as an experience”. Denne 
kommentar kunne godt føles ret 
provokerende og gav os et indtryk 
af, at de forsøgte at undgå 
konfrontation – at flygte fra 
konfrontation er en levemåde. 

Vi blev i starten udtrykkeligt bedt 
om at møde kl. 8 og ringe, hvis vi 
blev det mindste forsinkede. Men vi 
oplevede den første uge, at være de

eneste, der var mødt op på 
kontoret, og børnene havde endnu 
ikke fået Deres morgenmad. 

Så inden vi blev alt for frustrerede, 
besluttede vi at møde en time 
senere, og kom ret hurtigt ind i 
”african time” rytmen, hvilket har 
gjort det nemmere for alle. 

At lave om på Deres fornemmelse 
for tid og selvdisciplin ville være 
naivt, da det nok er en tabt kamp 
på forhånd. Alle børnene på M-
lisada spiller et instrument, og de 
har et brassband, der tit bliver hyret 
til forskellige begivenheder. 
Derudover har de også kulturdans 
og akrobater. Børnene er meget 
talentfulde, og musikken er med til 
både at give dem struktur og en 
fritidsinteresse, som er meget sund 
for dem – vi har dog aldrig mødt en 
øvediciplin, som disse børn 
besidder. 

Børnene har haft ferie, i den tid vi 
har været der, og derfor havde vi 
skemaer hver dag, hvor vi 
underviste i forskellige ting - 
udover den daglige musikøvning - 
som fx computerundervisning, 

sundhed, quizzer, art & craft, 
klaverundervisning og meget 
andet. 

I den første uge var vi en smule 
frustrerede, fordi vi oplevede at 
blive kastet ud i ting, vi ikke følte os 
kvalificerede nok til at udføre, fordi 
der både er en sprogbarriere, og 
fordi vi ikke kendte børnene særlig 
godt.

Så når vi fx fik at vide, at vi skulle 
overtage et ugentligt program, der 
hedder ”family interaction”, 
indebar det altså, at vi skulle vælge 
et barn, der skulle sidde foran alle 
de andre, og så kunne de hver især 
sige først alle de dårlige ting og så

alle de gode ting om personen. 

Til sidst var vores opgave så at give 
personen gode råd til at forbedre 
sig og ros for de ting, personen var 
god til. Det var utrolig grænse-
overskridende, og overhovedet ikke 
en metode vi billiger på nogen 
måde, så det program fik vi hurtigt 
streget fra vores liste. 

Det endte med at Nikolaj og Emilie 
koncentrerede sig om 
klaverundervisningen, da nogle af 
børnene skulle optræde til en 
koncert sidst på måneden for at 
vise, hvad de havde lært. Line 
koncentrerede sig om at lave kort 
med børnene, som de kunne sælge, 
og på den måde hjælpe til med en 
økonomisk indtjening. 

Vi blev hurtigt bevidste om, at det 
ikke i så høj grad var, hvad vi lærte 
børnene, men den kvalitetstid vi 
brugte med dem, der betød 
allermest for dem og gjorde den 
største forskel i sidste ende. Vi har 
leget masser af lege, har haft mange 
religionssnakke, da vi efter sigende 
er de første, de har mødt, der ikke 

             

Muzunguliv på ”African Time”

Fortsættes næste side

Af Emilie, Line, Nikolaj
Uganda volontører
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Mit navn er Anette Møller Pedersen, 
37 år, og jeg ser sådan her ud ...

Efter endt HF prøvede jeg lidt af 
hvert (handicaphjælper, 
hjemmehjælper, gartneriarbejder, 
kasseassistent ved Bilka), inden jeg 
startede på uddannelsen som 
tandklinikassistent. Denne måtte jeg 
dog opgive i praktikken, da jeg fik 
håndeksem, og hudlæge advaredede 
mig imod at fortsætte.

Blev udlært som lægesekretær i 1999 
på Odense Universitetshospital. 

Startede med en ansættelse på 
Fysioterapiafdelingen, hvor jeg var 
seks år, indtil 2005. Siden da har jeg 
været på Arbejds- og Miljømedicinsk 
Klinik. Det er spændende sted at 
være ansat. 

Jeg har aldrig været den store 
tilhænger af at sidde og skrive 
journaler, indkalde patienter osv. 
hele dagen, så jeg har "raget" til mig 
af opgaver, som lå uden for 
skrivearbejdet (regnskab, 
implementering af den elektroniske 
patientjournal osv.), som mine 
kolleger var mere end glade for at 
slippe for. 

For et års tid siden fik jeg dog 
fornemmelsen af, at der gerne måtte 
ske noget mere - jeg var klar til nye 
udfordringer. Havde netop fået 
grønt lys af ledelsen på Arbejds- og 
Miljømedicinsk Klinik til at tage 
kommunom (en supplerende 

uddannelse), da jeg blev tilbudt 
stillingen som forskningssekretær 
samt at påtage mig opgaven som 
sekretær for Diálogos 10 timer om 
ugen. Det var et tilbud, som jeg ikke 
kunne sige nej til. 

 Så siden den 01.02.2011 har der 
været mange nye udfordringer, som 
jeg så meget frem til. Det sker i højt 
tempo. Alt det nye på Arbejds- og 
Miljømedicinsk Klinik, men ikke 
mindst det MEGET nye arbejde i 
Diálogos. Det er en helt ny verden. 
Jeg lover, at jeg skal gøre alt for at 
servicere jer alle hurtigt og præcist, 
blot må I love at være lidt tålmodige 
og besvare mange sikkert dumme 
spørgsmål fra mig i starten.

Min datter fylder meget i mit liv, 
som børn jo gør i enhver forældres 
liv. Simone er ni år og går på 
Friskolen Ådalskolen i Bellinge, 
Odense. Hun er en frisk pige med 

mange sunde interesser og 
kammerater. Der er fuld fart over 
hende, og der skal helst være gang i 
den hele tiden.

Min mand arbejder som overmontør 
ved Hauge Smedie. Han hedder 
Henrik og er 41 år.

Min fritid går med at være sammen 
med familien, lave ting sammen så 
som fiskeri ved kysten. Jeg går til 
zumba, som er alletiders motion 
samtidig med, det giver et godt grin 
i fællesskab. Desuden går jeg i 
træningscenter - har morbus 
Scheuermann, så forsøger at holde 
ubehagelighederne nede ved 
rygtræning. At være social, hvad 
enten det er med familien eller 
venner, sætter jeg højt.

Jeg glæder mig meget til et godt 
samarbejde med jer alle i Diálogos.

 Jeg glæder mig meget til et godt samarbejde med jer alle i Diálogos

tror på Gud. Vi har pjattet og leget en masse og lært af hinandens 
kulturforskelligheder. 

Børnene har ikke en tæt kontakt med de voksne på børnehjemmet, så 
mange af børnene begyndte også at dele deres historier, problemer og 
tanker med os, da de har så mange ting på hjertet, men sjældent fortrolige i 
deres liv, de deler disse ting med. 

Da vi havde haft vores sidste tårevædende afsked på M-lisada, blev vi 
faktisk tvunget ud på en to ugers ferie, da RUHU var i fuld gang med at 
blive registreret som NGO, og hvis der var nogle ”muzunguer” til stede, 
var de bange for, at de ville blive bedt om at betale flere penge – længe leve 
korruption. Korruptionen lever i bedste velgående, og det er kommet til et 
punkt, hvor vi nogle gange har følelsen af, at det ikke er politiet, der passer 
på os, men os der skal passe på politiet. 

Men efter vores to ugers meget tiltrængte ferie, var der igen 
kommunikationsproblemer med RUHU, og sagen er nu den, at vi har 
vurderet, at et sammenarbejde med RUHU på nuværende tidspunkt ikke 
vil være smart. Så vi står nu i den situation, at vores hovedprojekt er er sat 
lidt på standby, og at os tre volontører nu arbejder på at finde nye projekter, 
med hjælp fra det netværk Diálogos Ungdom har arbejdet på at få skabt 
hernede. 

I Diálogos Ungdom har vi jo den tilgang, at vi udelukkende vil arbejde med 
lokale projekter, der er styret af ugandere, og dette har vi erfaret har både 
sine fordele og ulemper. Men nu søger vi med lys og lygte efter projekter, 
der behøver os mest, samtidig med at vi nu har boet sammen alle fire i en 
uge, og stadig prøver at finde en bolig til alle. 

Vores plan lige nu er dog stadig at holde kontakten til M-lisada, da det er et 
helt nyt projekt for Diálogos Ungdom. Derudover har vi fundet et andet 
børnehjem (Agape), der ikke er så erfarne i at have volontører, men er 
meget interesserede i, og vi har en rigtig god mavefornemmelse. 

Lige nu har vi planer om at arbejde med disse to deltidsprojekter på samme 
tid, samtidig med at vi leder efter nye projekter – vi har dog allerede nogle i 
ærmet. Så tingene er udfordrende, men også fantastiske, eventyrlige og 
spændende. 

Lilie Darsøe & Regitze Pals er studerende på praktikophold i Bolivia, hvor 
de blandt andet skal dokumentere bønder omgang med sprøjtemidler. De 
ses her sammen med Giovanna, Rafael, Susana og Bernardo. De skriver:

Efter en varm velkomst af Plagbol-gruppen er vi nu blevet installeret i deres 
fine lokaler 3 blokke fra vores lejlighed i La Paz. 

Gruppen har lagt et forholdvis tæt pakket program i de 2 måneder, vi skal 
være her - vi skal ud til omkring 5 byer i nærheden af La Paz. Byerne skal vi 
besøge 2 gange. Første gang for at stifte bekendskab med de bønder vi skal 
filme, samt aftale, hvornår vi skal komme og filme. 

Den 23/2 skal vi holde et oplæg, hvor vi skal fremlægge, hvilke temaer 
vores filmklip skal omhandle. 

Samme dag tager vi til Caranavi, hvor vi skal være i 2-3 dage. Vi skal i den 
efterfølgende periode i samarbejde med Plagbol-gruppen udarbejde en 
drejebog.

Vi er rigtig glade for at være her og sætter stor pris på Plagbol-gruppens 
store engagement i vores praktik-ophold.
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Bestyrelse:
Marie Brasholt — formand
Erik Jørs — næstformand
Tóra Dahl
Nikoline Høgsgaard
Dan Larsen
Malene Tanderup — suppleant 
Jens-Peter Bregnballe — suppleant
Marie Rønde — ekstern kasserer

Grupper i Diálogos
Bolivia/Plagbol: Per Gummer Andersen, Martin Silberschmidt, Flemming 
Lander (kasserer), Erik Jørs, Jesper Bælum. 

Bolivia/Cimes: Inger Westh Nielsen, Marie Brasholt, Lone Skriver, Tina 
Lund Hansen, Marianne Søborg Nielsen, Marie Rønde, Sofie Krog Aage, 
Peter Dalum, Martin Grønborg Johansen (kasserer).

Bolivia/Medicina Intercultural: Alain Carretero, Birgit Morre, Jens-Peter 
Bregnballe, Erik Jørs og Jesper Bernt Madsen (kasserer). 

Uganda/Karamoja: Inger Ahnfeldt-Mollerup (kasserer), Peder Ahnfeldt-
Mollerup, Marie Brasholt, Erik Jørs, Helene Probst, Anni Fjord, Hanne Sig 
Helms, Tóra Dahl.

Uganda/Pesticider: Erik Jørs (kasserer), Flemming Lander, Vivi 
Schlünssen, Martin Silberschmidt, Jesper Bælum, Per Gummer Andersen, 
Birgitte Swicky-Hauschild

Nepal/Young Star Club: Susanne Bramstrup (kasserer), Nina Billenstein 
Schriver, Karin Seiding, Jens Erik Veirum, Torkil Dantzer, Janus Wejdling, 
Ib Schou.

Diálogos Ungdom: Nikoline Høgsgaard, Peter Aagaard Sørensen, Rikke 
Johnsen, Ida Lundø Madsen, Fie Svendsen, Malene Tanderup (kasserer).

Kontor:
Diálogos
att. Anette Møller Pedersen
Arbejdsmedicinsk klinik
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense C

2092 7502
sekretariat@Dialogos.dk
www.Dialogos.dk

Marie Rønde, der har fungeret som foreningens kasserer de sidste knapt to år, ønsker på 
grund af travlhed at træde tilbage i forbindelse med den kommende generalforsamling. 

Vi efterlyser derfor en kandidat til posten som kasserer. Er der blandt foreningens mange medlemmer en, 
der har regnskabs- og talforstand og lyst til at påtage sig denne opgave, hører vi meget gerne fra dig! 
Helst inden generalforsamlingen.

Det er ikke en forudsætning for at varetage kassererposten, at man er medlem af bestyrelsen eller aktiv i 
en projektgruppe, og det er ej heller en forudsætning, at man på forhånd har kendskab til foreningens 
regnskabsprogram o.lign. Marie Rønde har lovet at give den kommende kasserer en grundig 
introduktion til opgaverne og stå bi den første tid. Vedkommende udpeges af bestyrelsen.

Nærmere information om, hvilke opgaver foreningens kasserer varetager, fås hos kasserer Marie Rønde 
på tlf. 41 28 09 18 eller hos formand Marie Brasholt på tlf. 60 88 06 72. 

Efterlysning!
 Vi skal skifte kasserer ...

og mangler (stadig) en frivillig til posten 
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