
 

Revitalizing cooperatives in Apac, Amolatar and Oyam Districts 

Kom og hør projektleder Edward Otimkene fortælle om erfaringerne med at 

genopbygge kooperativer i det nordlige Uganda. 

samt Stella Heine Staunstrup, studerende på Metropol, om at være i praktik i Plants 

and Health kooperativet. 

Fredag d.20.oktober 2017 kl.17-21 i Fælleshuset i bofællesskabet Kæphøj, Låddenhøj 

45, 4000 Roskilde. 

Det nordlige Uganda har siden borgerkrigen været præget af fattigdom. Dertil kommer ulighed 

mellem kønnene, mangel på tillid og samarbejde, korruption, manglende gennemførelse af 

demokratiske procedurer, og nu også i stigende grad uregelmæssigt regnfald. Plants and Health 

Kooperativet startede med at etablere en soya frøbank for 4 år siden. Medlemmerne låner frø af 

god kvalitet fra banken, når de tegner kontrakt med kooperativet. Medlemmerne er organiseret i 

grupper, som bliver vejledt i at dyrke soya. Efter høsten sortere og renser de bønnerne og samler 

deres høst gruppevis, hvorefter kooperativet sælger den. 

Soya er en afgrøde, medlemmerne dyrker for at sælge, men i nogen perioder kniber det med at 

have fødevarer nok, og det ville være godt, hvis de også inddrog soya i deres kost. Praktikanter fra 

International Health and Nutrition har lavet workshops med medlemmerne for at lære dem at lave 

retter med soya. 

Vi er i gang med at skrive et nyt projektforslag til CISU som især vil opbygge kapacitet hos 

kooperativets medlemmer til at forøge muldlaget på markerne og modstå manglen på regn. 

Program: 

17-18.30 Velkomst og mad 

18.30 Edward Otimkene fortæller, hvorefter der er mulighed for spørgsmål og 

diskussion.  

20.00 Stella Heine Staunstrup fortæller og viser billeder. 

Tilmelding (pga. maden) til kareningrid@stickhill.dk senest torsdag d.19 kl.12 

For de DUFA medlemmer, der endnu ikke har betalt kontingent for 2017, vil der blive mulighed for 

at betale (100kr. for singler, 150 for et par). Vi er i gang med at udarbejde et nyt projektforslag og 

har derfor brug for mindst 50 betalende medlemmer, hvad vi endnu ikke har nået. 
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