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Rapport fra træprojektet i Himalaya.
I april måned rejste næstformand Erik Brøndun og jeg sammen 
med tre af vore medlemmer ned for at tilse projektet i Himalaya.
Når man rejser så langt, og især hvis det er første gang, skal man 
selvfølgelig også besøge landets seværdigheder.

Denne gang var vi den helt store tur rundt. Taj Mahal i Agra er jo 
et must, men også Ganges med aftenmessen er fantastisk. På 
samme tur tog vi også et smut til Jaipur, og besøgte Amber Fort, 
som efter min mening er det bedst bevarede af alle 
bygningsværker i Indien. Hele turen foregik i 40 graders varme, 
nok lige i overkanten af, hvad vi fandt behageligt, godt hotellerne 
havde aircondition.

I Delhi gik besøgene til Lotustemplet og de historiske bygninger. 
Markedet i Old Delhi, hvor især krydderimarkedet havde stor 
virkning på os. Vi var alle nærmest brændt i luftvejene, efter at 
have indåndet luften med de stærke krydderier.

Et af højdepunkterne i Delhi er besøgene i Slumkvarteret, hvor 
Bedstes Børnehjælp har et fadderskabsprojekt. 



Det er sådan en dejlig oplevelse at mødes med børnene. De synger
og danser for os, og såmænd også med os (temperaturen er 
fortsat næsten 40 grader). Efter dansen vanker der kage, frugt og 
saftevand til alle.

Turen op til bjergene og vores træplantningsprojekt foregår med 
tog. Nu til dags rejser vi på 1. klasse. Tiden med nattog på fælles 
klasse er, selvom det er en oplevelse i sig selv, for os et overstået 
kapitel.

Fra Katgodam, togets endestation, og op til Almora distriktet, hvor
vores projekt ligger, tager det fem timer i bil.
Vi indlogeres på en Lodge, hvor der kun er 4 dobbeltværelser, 
resten må sove i telt. Men stedet er pragtfuldt, med behagelig 
temperatur og en ro, der er en lise efter al larmen, støvet og 
varmen i Delhi.

Nu er det jo ikke en daseferie, vi er på, nej der skal besøges 
landsbyer og projekter langt op ad bjerget. Vejen derop går ad 
smalle stier, så smalle at to mennesker næsten ikke kan passere 
hinanden.

Vi bliver gang på gang overhalet af kvinder, der med store tunge 
byrder på hovedet, småløber op til deres landsbyer, hvor de tager 
imod os, når vi pustende når frem.



Der bliver bredt et tæppe ud som kvinderne sætter sig på og 
stillet plastik stole frem til os, teen bliver serveret, og så er der 
lagt op til en hyggelig snak om alt muligt. 

Denne gang undrede kvinderne sig over, at vi piger ikke havde 
nogen smykker på, men de mente nok, at det måtte være fordi, vi 
brugte alle vore penge på at rejse ned til dem.

På vore tidligere besøg havde vi bemærket, at alle de redskaber, 
som kvinderne bruger, kun har et lille kort håndtag, så kvinderne 
skal arbejde foroverbøjet. 

Erik medbragte to redskaber, en mellemting mellem en skovl og 
en hakke med et langt skaft, så arbejdsstillingen i stedet er opret. 
Det gjorde stor lykke, ja selv mændene skulle prøve. Disse to 
simple redskaber betyder en stor lettelse for kvinderne og en 
bedre bearbejdning af jorden, man besluttede straks at finde en 
smed, der kunne kopiere dem, så flere kunne få glæde af 
fremskridtet. 



Og hvordan går det så med vores træer? Erik og jeg havde 
besluttet, at i år ville vi helt op og ved selvsyn se, hvordan det står 
til. Når jeg siger helt op, vil det sige, at vi skulle op ad en 45grader 
stejl skråning med løse sten/jord. Jeg vil straks tilstå, at jeg nåede 
højt op, men ikke hele vejen. Erik var mere udholdende og 
kunne konstatere, at træerne ser ud til at have fået fat. 
En af kvinderne har fået til opgave at rense rundt om træerne 
flere gange om året, så de har rigtig fine vækstbetingelser. 
Vi er derfor glade for at fortælle at vi har 10.000 træer, der gror 
på en bjergskråning i Himalaya. 

Det er ”op ad bakke”, men vi håber, at I alle vil være med til at få 
de næste 10.000 træer plantet på en bjergskråning i Himalaya.
I bestyrelsen arbejder vi stadig på at søge fonde, ligesom vi igen i 
år sælger juletræer fra ”Den gamle købmandsgård” Adelgade 33, 
Skanderborg.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Lene Storm


