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Mama Tenga Katrin Rohde Hent PDF Boghandleren fra Plön med den danske baggrund, Katrin Rohde,
beslutter – trods mange velmenende advarsler – at hun vil gøre noget for de allermest udsatte i det

vestafrikanske land Burkina Faso: de forældreløse børn, gadedrengene, de handikappede, de hiv-smittede
unge piger med småbørn, de fattigste familier, de gamle enker…

Bogen fortæller levende om at blive 'mama' for en broget flok børn og unge, som vi lærer at kende gennem
hendes beretning om udfordringer, kampe, forhindringer og sejre. Og den giver et nuanceret og smukt billede

af vestafrikansk tradition og kultur - og livets barske vilkår i Burkina Faso.

Bogen er Katrin Rohdes personlige fortælling om de valg i livet, som førte hende til Burkina Faso, og
beskriver hvordan hun har virkeliggjort noget af det mest bæredygtige sociale arbejde i landet. Hendes

indsats er i dag internationalt anerkendt.
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