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Kære alle.

Som mange af jer nok har læst i alken.dk posten, modtog foreningen i dette
efterår 26.965 kr fra Testrup Højskole! Eleverne samlede ind ved en fantasifuld
auktion, alt sammen på én aften.
Nu må vi så bruge pengene fantasi- og meningsfuldt.
Sammenlagt med de 15.000 vi har fra Lauritsen Fonden, samt årets
medlemsindbetalinger har vi nu nok til at påbegynde majskværn-mølleprojektet.
For en måneds tid siden meddelte vi dette til Chinenke, og skrev at de kunne gå i
gang med at bygge et møllehus. Det viste det sig at de var i fuldt sving, dog med
soltørrede sten og en spinkel konstruktion og et hus der var alt for lille. Da vi
kontaktede mølle-leverandøren angående husets størrelse svarede de: 6 gange 8
meter og 6 meter højt! Og solidt.
Så Chinenke er begyndt forfra.
Vi forhandler i disse uger med Saro Agri, det firma i Lusaka der skal levere
møllen. Vi laver handlen gennem Mellemfolkeligt Samvirke i Zambia, eller
act:onaid som de hedder nu. Desuden har vi arrangeret at leverandøren selv
kører møllen de 1000 km nordpå til Chinenke, sammen med en af deres
teknikere, som skal instruere den kommende mølle-maskinmester i Chinenke.
Vi har desuden købt en ny mobiltelefon med kamera, samt en ny solcelleoplader
til Nkamba/landsbyen, hvilket skulle give en bedre billede-dokumentation og
kommunikation.
Alt dette koster, men det ser ud til at løbe rundt.
Apropos billeder, så er resultatet af vore engangskamera-projekt at vi nu kan
sende en billedbog ned til Chinenke, med billeder fra Alken set gennem tre
generationer, og vi har modtaget nogle billeder fra Chinenke, med deres hverdagsog festliv. Inden længe lægger vi dem på vores link på alken.dk
Jeg glemte at fortælle at der er samlet 526,50 kr ind i bøtten oppe ved
købmanden. Tak for det.

Og så får I et af de tilsendte billeder fra Chinenke: Familien Nkamba igang med
tærskeværket. Det forlyder ikke hvad de 'pounder' men jeg vil tro det er hirse.
Godt nytår
Tove/Bestyrelsen
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