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VELKOMMEN TIL AKWAMU.DK  - Her har vi samlet alt det væsentlige om vores 
forening. Ja, sådan har jeg valgt at starte den skriftlige beretning i år.	  

Akwamus venner er en forening som har til formål at støtte, indsamle, samarbejde og udvikle 
projekter i Akwamu-provinsen i Ghana. 

FORENINGEN AKWAMUS VENNER 

Foreningen er privat, upolitisk og humanitær, og har som formål at forbedre vilkår og muligheder 
for indbyggerne i Akwamu traditionelle område i Ghana. 
Foreningen arbejder for at afhjælpe fattigdommen i Akwamu via kontingenter, gaver og frivilligt 
arbejde. 

Det	  er	  vores	  samarbejdspartner,	  FRIENDS	  OF	  AKWAMU	  der	  står	  for	  projektkontor,	  og	  dette	  har	  vi	  
stadig	  gavn	  af,	  når	  der	  fx	  skal	  udsendes	  frivillige	  og	  modtages	  hold	  af	  danske	  elever.	  Senest	  her	  i	  
begyndelsen	  af	  april	  skal	  7	  elever	  og	  2	  lærere	  besøge	  Ghana	  og	  dermed	  også	  aflægge	  et	  besøg	  i	  
Akwamufie.	  Turen	  bliver	  ledet	  af	  vort	  bestyrelsesmedlem	  Karl	  Peter	  Samuelsen	  Holm.	  Når	  de	  er	  
ankommet	  vil	  han	  samle	  de	  unge	  og	  bede	  dem	  overveje	  og	  beskrive	  nye	  projekter,	  som	  vi	  kan	  
støtte.	  Bestyrelsen	  vil	  senere	  udvælge	  de	  projekter,	  der	  skal	  støttes.	  
På	  generalforsamlingen	  vil	  han	  orientere	  om	  denne	  tur.	  
	  
I	  2017	  besøgte	  Karl	  Peter	  de	  to	  kostskoler.	  Her	  talte	  han	  med	  de	  studerende	  og	  med	  skolernes	  
forstandere.	  
Man	  må	  sige,	  at	  det	  er	  imponerende,	  hvad	  skolerne	  får	  gjort	  for	  de	  handikappede.	  Der	  arbejdes	  
med	  at	  uddanne	  dem	  til	  forskellige	  håndværk	  ud	  over	  almindelig	  undervisning.	  Både	  de	  blinde	  og	  
de	  døve	  elever	  klarer	  sig	  nogenlunde	  og	  er	  meget	  glade	  for	  at	  have	  muligheden	  for	  at	  uddanne	  sig.	  
Familierne	  til	  børnene	  har	  ikke	  mange	  penge	  at	  gøre	  med,	  så	  det	  er	  en	  velkommen	  støtte,	  de	  får	  
fra	  Danmark.	  	  
	  
Den	  helt	  store	  begivenhed	  i	  2017	  var	  	  uden	  tvivl	  dronningens	  besøg	  i	  Akwamufie.	  Den	  danske	  
dronning	  Margrethe	  II	  og	  den	  danske	  udenrigsminister	  har	  været	  på	  et	  officielt	  statsbesøg	  
sammen	  med	  39	  danske	  virksomheder	  i	  Ghana	  i	  november.	  Efter	  de	  første	  dage	  i	  Accra,	  hvor	  de	  
bl.a.	  besøgte	  præsidenten,	  Osu	  Castle	  (det	  tidligere	  Christiansborg)	  samt	  ambassaden	  og	  
forskellige	  virksomheder,	  gik	  turen	  nordpå.	  Som	  noget	  af	  det	  sidste	  i	  forbindelse	  med	  besøget	  
blev	  der	  afholdt	  en	  pressekonference	  på	  det	  fornemme	  hotel	  ”Royal	  Senchi”	  ved	  Volta	  floden.	  
Derefter	  sejlede	  dronningen,	  udenrigsministeren,	  den	  danske	  ambassadør	  i	  Ghana,	  den	  
ghanesiske	  minister	  for	  turisme	  og	  andre	  op	  til	  Akwamufie,	  hvor	  de	  blev	  modtaget	  af	  alle	  
høvdingene	  og	  Queenmother	  fra	  Akwamu.	  De	  fik	  forevist	  nøglerne	  til	  Christiansborg	  og	  andre	  
historiske	  effekter	  i	  besiddelse	  af	  Odeneho.	  Der	  blev	  sunget	  for	  selskabet,	  der	  blev	  trommet	  og	  
danset,	  og	  efterfølgende	  blev	  der	  overrakt	  gaver	  fra	  Odeneho	  og	  Queenmother.	  En	  plade	  med	  det	  
danske	  kongehus	  symbol	  og	  Akwamus	  emblem	  på	  hver	  sin	  side	  af	  en	  figur	  med	  nøglerne	  fra	  fortet	  
Christiansborg,	  som	  Akwamu	  erobrede	  i	  1692-‐93.	  
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Odeneho	  holdt	  også	  en	  tale	  for	  dronningen	  og	  i	  denne	  tale	  sagde	  blandt	  andet	  han	  følgende:	  

	  

”Vores	  forhold	  til	  Danmark	  er	  blevet	  fastholdt	  gennem	  mange	  år	  gennem	  et	  venskab	  af	  to	  
enestående	  adopterede	  sønner	  af	  vores	  land	  og	  ved	  denne	  lejlighed	  vil	  jeg	  bruge	  nogle	  få	  øjeblikke	  
på	  at	  hylde	  disse:	  

Mr.	  Kurt	  Frandsen,	  også	  kendt	  som	  Nana	  Amoako,	  arbejdede	  i	  Akwamu	  i	  over	  20	  år.	  Hans	  passion	  
for	  at	  gøre	  livet	  bedre	  for	  vort	  folk,	  førte	  ham	  til	  at	  etablere	  projekter	  for	  at	  forbedre	  vores	  skoler,	  
bl.a.	  med	  elektricitet,	  møbler	  og	  computere.	  Sammen	  med	  skoleleder	  Mogens	  Falk	  (Nana	  Afriyie)	  
fra	  i	  Danmark	  byggede	  de	  børnehaver	  og	  uddannede	  lærere	  til	  at	  administrere	  disse.	  Nana	  
Amoako	  døde	  for	  et	  år	  siden	  i	  en	  alder	  af	  80	  år.	  Må	  hans	  sjæl	  hvile	  i	  evig	  fred.”	  
	  

Forudsætningen	  for	  at	  fortsætte	  alt	  dette	  er	  jeres	  støtte	  økonomisk	  men	  også	  gerne	  med	  indspark	  
og	  tilbud	  om	  medvirken.	  Vi	  er	  glade	  for	  den	  støtte,	  som	  vi	  får	  fra	  jer	  og	  andre	  medlemmer	  til	  vort	  
arbejde	  i	  Akwamu.	  
Næsten	  alt,	  hvad	  I	  og	  andre	  betaler,	  bliver	  sendt	  til	  Akwamu	  og	  især	  til	  Akwamufie.	  Vi	  forsøger	  at	  
begrænse	  vore	  udgifter	  til	  administration,	  og	  øremærkede	  gaver	  fra	  jer	  og	  andre	  overføres	  direkte	  
til	  Akwamu.	  
	  
Vi	  opdaterer	  vores	  hjemmeside	  www.akwamu.dk	  ,	  så	  snart	  der	  er	  aktuelle	  billeder	  og	  tekst.	  I	  kan	  
også	  gå	  på	  vores	  Facebook	  ”Friends	  of	  Akwamu”.	  
	  
Venligst	  
Mogens	  Falk	  Jørgensen	   	   	  
Bestyrelsesformand	  
	  
PS!	  Ved	  at	  klikke	  på	  de	  blå	  links,	  så	  kommer	  I	  ud	  på	  vores	  hjemmeside	  og	  kan	  få	  meget	  mere	  at	  
vide.	  
 


