Odlingsutbildning ger baskunskaper
för lyckade
odlingsresultat i trakter med hårda
villkor.
12 bönder - 5 kvinnor och 7 män - från 6 VDC byar har
varit på utbildning i Thies i Senegal. (VDC står för Village
Development Community och är namnet på
Gambiagruppernas (GG) byutvecklingsprogram i
Gambia.)
Byarna som var involverade var Changai, Misira, Njolfen
(LRR), Sare Abdou (CRR), Wellingara Yareh och Sare
Njobbo (URR).
Schemat för utbildningen innehöll ämnen ur "The Master
Farmer Program", t. ex.
1) Food Security Initiative,
2) Strategy, goals, objectives & results
3) Field crop, agroforestry and gardening technologies
and design.
Schemat innehöll även besök på ett antal
demonstrationsgårdar, t.ex.
1) Field visit in Fass Toucouleur
2) Tawa Fall Master farmer site visit

3) Weinde Master farmer site visit
4) Visit of Keur lahine lobe's Master farmer site
Utbildningen var ursprungligen initierad av några bybor i
byn Changai redan i februari 2010. Högst upp på deras
önskelista stod att de ville få tips och goda råd hur man
bäst odlar i det torra klimatet som råder i byn och vad
som bäst lämpar sig att odla under de extrema
förhållandena där.
Problemet var att utbildningen inte var planerad inom
GGs verksamhetsplan, eftersom behovet hade
identifierats först efter det att denna hade tagits i bruk.
Det fanns alltså inga pengar från Sida som täckning för
sådana kostnader.
Detta problem löstes dock snabbt i och med att Habo
Gambiagrupp lovade stå för alla kostnader som en
sådan utbildning förde med sig.
Detta var alltså redan i februari 2010. Processen från
idén i februari 2010 till utbildningen i februari 2012 skulle
ta lång tid. Så småningom hade också de andra bitarna
fallit på plats och det var dags.
Den 19 februari 2012 reste de 12 personerna från 6 byar
i Gambia tillsammans med två anställda från FIOHs
miljöavdelning och två volontärer från organisationen
Peace Corps till Thies i Senegal.
Enligt planerna skall Peace Corps volontärerna vara
behjälpliga med goda råd när de 12 bönderna själva,
efter hemkomsten, skall anordna utbildning i sina
respektive hembyar med omnejd. De två FIOH

medarbetarna ger projektet sustainability, dvs hållbarhet
och borgar för en fortlevnad inom organisationen.
Malin i Gambia skriver: Fredagen den 24 februari kom
gruppen tillbaka till Gambia. Veckan har rapporterats
mycket givande kunskapsmässigt och alla deltagare har
uppskattat tillfället att åka på studieresa till Master
Farms. Det har varit lite problem med transporterna,
färjan har varit en stor tidstjuv och bussen fick så stora
problem i Senegal att den fick bytas ut.
Utbildningen har gett stor insyn i agroforestry, gardening,
olika typer av living fence, ökad avkastning av plantorna,
ekologiska bekämpningsmedel, erosion kontroll och
mycket mera. Stort utrymme fanns för diskussioner och
återkopplingar av dagarnas intryck.
Dokumentationen är under arbete, rapporterna
sammanställs, bilder och videon ska bearbetas så att
engelska röster/texter finns med. Så snart de är klara
skickar vi dem till er!
Från hela CDU så tackar vi för allt stöd som ni har gett
oss för att göra denna lärorika studieresa möjlig!
Denna odlingsutbildning är ett pilotprojekt vars lyckade
utgång är beroende av många olika faktorer. Nu är
grunden lagd i och med att så många av GGs VDC byar
fått ta del av en basutbildning som möjliggör en bättre
anpassning till de tuffa förhållanden som råder i många
byar "up country". Förhoppningen är att baskunskapen
sprider sig till andra utsatta trakter som ringarna på
vattnet.

