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Kære medlemmer og venner af Morsø U-Landsforening!
COP 26 er netop startet i Glasgow – og vi ser frem til, hvad verdens største ledere kan blive enige om at arbejde
med i det kommende år – men hvem skal tale på vegne af vore venner i Tanzania og andre afrikanske lande om
de store klimamæssige udfordringer, de allerede mærker.
Bl.a. har global opvarmning gjort, at den legendariske istop
på Afrikas højeste bjerg Kilimanjaro, der ligger i Tanzania,
er smeltet med 80 % over de seneste 100 år. Fra 12.1 km2 i
år 1900 til 2.2 km2 i år 2000. Der spås, at hvis den globale
opvarmning fortsætter, vil sneen være smeltet i 2040.
Opvarmningen vil påvirke Afrika som kontinent med mere
tørke og sult til følge.
Morsø U-Landsforening er kun en lille organisation og
hovedsageligt kun kendt på Mors og i Bukoba – men lidt har
også ret – og som bekendt gør ”mange bække små en stor å”.
Vi har taget udfordringen med miljøbesparelse op. Bl.a. har vi i flere år arbejdet med bygning af lerkomfurer i
Tanzania. Ved at bruge disse komfurer i stedet for det traditionelle ildsted, sparer man 2/3 brændsel, og de
afrikanske kvinder undgår at få kol ved at lave mad på et lerkomfur.
Som en del af vores ”Engagementsprojekt” har vi nu inviteret til workshops, hvor man kan lære at bygge en
basket cooker - en moderne ”høkasse”.

To af vore bestyrelsesmedlemmer – Conni Mark og Lene Høgh – har været på online kursus hos vore venner på
Joint Energy Environment Project i Kampala, Uganda. De har lært, hvordan man med en stor kurv, en gammel
dyne eller noget fåreuld og et stort stykke stof kan bygge en basket cooker.
Ved brug af en basket cooker kan man minimere energiforbruget, når man f.eks. koger kartofler, risengrød, ris
eller en gryderet. Man kan også holde maden varm, indtil hele familien er kommet hjem til aftensmaden.
Omvendt kan kurven naturligvis også holde maden kold – ligesom en termokasse kan bruges til både kolde og
varme retter.
Der er foreløbig planlagt to workshops – 10. og 11. november. Hvis man ønsker at høre mere om projektet eller
deltage i workshoppen eller andre af vore aktiviteter under Engagementsprojektet, kan man henvende sig til
foreningen.
Med basket cookeren har afrikanerne således lært os at genbruge en gammel dansk ide fra høkassen.
Når vi taler om klimaændringer, må vi også huske de positive nyheder. Det gjorde vi opmærksom på ved
uddeling i september måned af materiale fra ”Verdens Bedste Nyheder”. Her kunne man bl.a. læse, at flere af
verdens største byer er gået foran og har indført grønnere trafik og ændret opvarmning fra kulkraftværker til
renere energi.
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