Mrs. Lim i selvhjælpsgruppen har succes med sin fjerkræ-farm!
Af Yun Sinang og Pich Sophin, ADDA Cambodia
Oversættelse: Tove Bang
Foto: Yun Sinang
Fru Lim Loeum er bonde, 54 år, enke og mor til fire børn. Hun har også ansvar for 4 nevøer og 3 børnebørn.
De bor alle i Thnal landsbyen, Spean Thnot Commune i Chikreng distriktet i Siem Reap provinsen i
Cambodia.
Mrs. Lim får ´hjælp til selvhjælp´.
Hun har været medlem af en selvhjælpsgruppe (SHG) siden 2007. Hun er et nysgerrigt medlem og ønsker at
blive klogere på landbrug og afgrøder for at forbedre sine indtægtsmuligheder. Foruden at dyrke ris og
grøntsager besluttede hun derfor at etablere en fjerkræfarm som sin hovedbeskæftigelse. Hun har således
forsørget sin familie ved kyllingeopdræt de sidste tre år. Nu har hun mange flere kyllinger i sammenligning
med forudgående år.

Billedtekst: Fru Lim Loeums fine hønse- og kyllinghuse er beviset for at en høne ER blevet til rigtig mange
høns.
Hun startede med 5 høner og havde ingen hønsehus og hønerne blev ikke vaccineret (mod bl.a.
fugleinfluenza, red.). Nogle af hønerne blev bidt til døde af hunde eller rotter. I gennemsnit kunne hun
sælge 10 – 15 høns om året. Hun deltog i projektets (IWEP, red.) kursus i ´teknisk kyllingeopdræt´, og blev
motiveret af projektets ansatte til at opgradere hønseriet via et lån fra sin SHG til at bygge hønsehus og
adskilte små bure til kyllingerne.

Indtægterne forøges og Mrs. Lim skaber forsørgelsesgrundlag for familien.
I dag har Mrs. Lim 300 kyllinger, 15 æglægger-høner og 20 avlshøner. Hun sælger 25 – 35 kyllinger hver
anden måned, som kan indbringe fra 450.000 til 600.000 Riels (ca. 650 – 900 DKK). Samtidig har hun kød og
æg til eget forbrug. Mrs. Lim opdrætter foruden høns, også ænder.
Med indtægten fra salg af farmens produkter kan hun støtte nevøernes uddannelse, og hun har også brugt
nogle penge på dyrkning af foder m.m. til yderligere forbedring af levestandarden.
Mrs. Lim er en omsorgsfuld kvinde, og hun deler venligt ud af sin viden til alle i selvhjælpsgruppen og i
landsbyen, som gerne vil lære om fjerkræopdræt. Som det siges ligger successen i at lære af sine fejl.
Således har hun opbygget sin farm, og nu har hun også opkøbere, der bestiller fjerkræ hos hende. Hendes
vedholdenhed, men ikke mindst SHG har ført til succes i hendes liv.

