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Nær ved høvdingen Else Traerup Hent PDF Forlaget skriver: Kologh Naba betyder ”Nær ved høvdingen”.
Det er samtidig navnet på en forening - eller et kooperativ - der blev stiftet i 2004 med hjælp fra danske Else
Traerup. Navnet refererer til, at beboerne i området flyttede til et sted, hvor høvdingen kunne beskytte dem
mod deres fjender. Bogen er Else Trærups levende erindringer og kloge betragtninger om det at arbejde med
udvikling i Afrika. Hun har de sidste 15 år tilbragt 4-5 måneder om året i Burkina Faso og har assisteret
foreningens ca. 60 medlemmer, der er fordelt i forskellige aktivitetsgrupper. Her arbejder de med syning,
vævning, sæbefremstilling, køkken- restarationsdrift, murerarbejde og solenergi til belysning på skoler.

Bogen handler om livet på Kologh Naba fra stiftelsen og frem til 2018. Sideløbende skildres den udvikling,
der er sket i Burkina Faso i samme tidsrum. Bogen fortæller indlevende om de mange glæder men også om de

frustrationer, der har været forbundet med foreningens udvikling. 
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