5. november 2012

Til Edvard Pedersens Biblioteksfond
Min rejsekammerat og jeg fik støtte til rejseugifterne til Ghana, hvor vi skulle hjælpe RADO –
Rural Africa Development Organisation (NGO organisation) med at oprette et bibliotek i
Busunu, en lille landsby i den nordlige del af Ghana.
Forinden afrejsen havde vi samlet bøger ind på IVA, gennem fredagsbaren, og havde således
disse med os på flyet. Da vi ankom til Accra i Ghana blev vi hentet i lufthavnen af en af
medarbejderne fra RADO. Vi fik rundvisning i Accra de første par dage, hvorefter turen gik til
Tamale, hvor RADO har sit hovedkontor. Dagen efter tog vi for første gang ud til Busunu, hvor
vi skulle lave biblioteket.
Busunu har ikke rindende vand, men brønde centralt placeret forskellige steder i byen.
Elektricitet kommer fra den katolske præsts lille solcellepark, hvor indbyggerne kan betale et
bestemt beløb hver måned for at få strøm i en enkelt pære pr. husstand, indtil lyset slukkes
klokken 22.00.
Vi hilste på høvdingen, og fik gennem vores guide kommunikeret ud at vi ville lave et bibliotek
til byen, hvilket han syntes godt om.
Hernæst fandt vi en bygning som egnede sig til formålet, og fik grønt lys fra høvdingen om at
bruge den til biblioteket.
Vi tog ind til Tamale, den nærmeste store by med butikker og bibliotek, og fandt ud af at dette
brugte Dewey som opstillingssystem, og valgte derfor også at bruge dette på biblioteket i
Busunu.
Tilbage i Busunu fik vi med hjælp fra nogle af de lokale katalogiseret de ca. 100 bøger vi havde
med os fra Danmark, samt en stor stak børnebøger vi købte inde i Tamale. Vi opstillede
bøgerne efter de hele hundrede i Dewey, da der ikke ville være uddannet personale til at
katalogisere efter vi tog hjem. Vi oplærte en lærer og en frivillig i katalogiseringsprocessen, og
sikrede os at de havde forstået hvordan man gjorde.
Det var skønt at arbejde med dem, for trods de intet anede om biblioteker, var de utrolig
samarbejdsvillige og åbentsindede.
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Katalogen består af et ringbind, registreringen over udlånte bøger er en simpel bog med
linjeret papir, og bogene er stemplet med RADOs stempel og tildelt et klassemærke.
Hele biblioteket er meget simpelt og lavpraktisk, men det virker, og folkene i Busunu er glade
for at der er blevet gjort noget for dem.
Oplevelsen af at kunne gøre blot en lille forskel i så fattig en landsby var fantastisk, og vi er
begge meget taknemmelige for støtten fra Edvard Pedersens Biblioteksfond.
Med venlig hilsen
Stine Netman

