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Lena Christensen har oprettet en fond i Esbjerg,
der hjælper aidsramte familier i Burkina Faso.

-Det er ret mærkeligt, men jeg oplever det

Siden 2004 har hun viet hele sin fritid til at

og venner, som begyndte at skyde penge ind,

slet ikke som trist at være blandt de fattige

hjælpe aidsramte familier i den afrikanske

beretter Lena Christensen.

og aidsramte. I begyndelsen var jeg noget

stat Burkina Faso. Det var faktisk Prins Hen-

beklemt, når jeg gik rundt derude i landsby-

riks søster, Cathrine, der er nonne i Toulou-

erne. Men trods de tragiske forhold, så bliver

se, der overtalte Lena Christensen til at rejse

man kun mødt med store smil. Afrikanerne

med hende til Afrika for at se på hjælpear-

Siden har hun oprettet BaoBab Fonden i Es-

har et stort menneskeligt overskud.

bejdet.

bjerg, som gennem pengeindsamlinger hjæl-

Lena Christensen. 57 år. Født og opvokset i

-Jeg så de syge, fattigdommen og sulten og

liv. Lena Christensen arbejder tæt sammen

Esbjerg. Bosiddende i Frankrig siden 1990.

tænkte omgående: Her må da være noget,

med den 40-årige Léocadie, der selv har haft

Her underviser hun elever i dansk og fransk,

som jeg kan hjælpe med. Ikke noget stort og

aids i mange år.

samtidig med at hun er bemyndiget til at

uoverskueligt. Men et lille afgrænset projekt,

Léocadie bor i Burkina Faso og kontrollerer

lave oversættelser for myndigheder og er-

som er til at styre.

med hård hånd, at hjælpen når frem til dem,

hvervsliv.

Så snart jeg kom hjem, kontaktede jeg familie

der vitterlig trænger.

Kan hjælpe sig selv

per de aidsramte familier, så de får et tåleligt
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Takket være fondens arbejde får omkring 100
afrikanske børn årligt betalt deres skolegang.
Tolv aidsramte kvinder har været på sy kursus og har fået deres egen symaskine. Andre
kvinder har fået penge, så de kan købe en cykel og opbygge et varelager, som de kan sælge af.

HELP PEOPLE GROW

-Mange af disse kvinder handlede med forskellige varer, før de blev ramt af aids. Da de
blev syge, solgte de varerne og købte medi-

BaoBab Fonden har taget navn efter det afrikanske Baobab træ.

cin. Men så havde de ikke længere råd til at

Stort set alt kan udnyttes fra træet – blade, blomster, frugter og frø.

bygge et nyt varelager op. Nu har vi hjulpet

Det kan i regntiden opsamle vand i stammen og hjælpe træet

dem i gang med forretningerne igen. På den

gennem lange tørkeperioder. Træet er symbolet på fred.

måde bliver de selvhjulpne, fortæller Lena

Mange lokale konflikter er blevet løst ved forhandlinger under

Christensen.

træets barmhjertige skygge. Fonden er ikke erhvervsdrivende

Omkring 140 afrikanere nyder for øjeblikket

og hjælper aidsramte familier med pleje, forsørgelse og ud-

godt af Lena Christensen og hendes hjælpe-

dannelse. Indbetalinger til fonden

res arbejde.

er til en vis grad fradragsberettigede.

Selv om den 57-årige kvinde har boet i Frankrig i mange år, så har hun ikke mistet kontak-

www.baobabfonden.dk

ten til Esbjerg. Hun har sommerhus på Fanø
og kommer ofte til Danmark.
Her tager hun rundt og holder foredrag om sit
hjælpearbejde i Afrika.

mer til Burkina Faso, kan jeg jo selv se, hvordan livet har forandret sig til det bedre, for

Skal også være Plads til de små
-Kunne du ikke bare læne dig tilbage og nyde

dem vi hjælper.
Jeg bliver da også selv glad over at kunne
hjælpe og gøre en lille forskel.

livet og dit kommende otium?
BaoBab Fonden skal slet ikke konkurrere med
Nej, jeg kunne slet ikke lade være med at gøre

de store hjælpeorganisationer, som er meget

det her. Jeg blev dybt frustreret over at se den

vigtige ved store katastrofer. De kan hjælpe

store forskel mellem rig og fattig. Det er jo

på et højere niveau end vi kan. Men jeg sy-

som om, at hele det afrikanske kontinent har

nes, at der også skal være plads til de små og

fået alle ulykker ned over sig: Aids, hungers-

meget målrettede projektet.

Burkina
faso

nød, naturkatastrofer og krige.
Det kan umiddelbart se ud som om, at det er

For øjeblikket samler vi ind til projekt »lands-

håbløst at hjælpe. Men hver gang jeg kom-

bystøtte.« Vi hjælper en landsby ad gangen
med deres vigtigste problemer. En landsby
manglede f.eks.

Lena Christensen på endnu en rejse til Burkina
Faso, hvor hun hjælper de aids-ramte familier til
en tålelig tilværelse. ( Foto: Privat ).

en kornkværn og det har

de nu fået. En lille ting for os – men et stort
fremskridt for dem. Nu behøver kvinderne
ikke længere vandre syv kilometer for at få
malet korn, fortæller Lena Christensen.
Lena Christensen har netop været i Danmark
i en måned, blandt andet for at holde foredrag om sit arbejde og rejse flere penge til de
fattige og aids-syge på »Håbløshedens Kontinent.«

n

Lena Christensen begyndte hjælpearbejdet i
Afrika på opfordring fra Prins Henriks søster,
Cathrine, som er nonne og bor i Toulouse i
Frankrig, hvor også Lena Christensen har boet
i en årrække.
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