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Kære ADDA- ven,
velkommen til ADDAs Forårs- Nyheder!
Foråret spirer frem, og det pibler og bobler i ADDA såvel som alle andre steder.
I ADDA har vi årelang erfaring i fattigdomsbekæmpelse. I disse tider, hvor
regeringens nedskæringer på bistand til fattige lande i Syd kan mærkes, vil vi gerne,

og er endnu mere forpligtet til, at formidle ud til folk i Danmark, at ADDAs
udviklingsarbejde nytter!
Nyhederne denne gang handler om de forestående begivenheder med ADDAWorkshops på højskoler, og du får en hyggelig invitaton til Cambodia- aften på Kalø
Økologiske Landbrugsskole. Du får også nyheder fra CISOM- projektet, og så er det
nye News & Views nr. 31 nu tilgængeligt online.
Se mere på www.adda.dk. Følg os på Facebook nederst i nyhedsbrevet.

I forbindelse med workshoppen på højskoler, som omtales nedenunder, vil
ADDA gerne benytte lejligheden til at invitere til:

Cambodia- aften for medlemmer og alle andre
interesserede på Kalø Økologiske Landbrugsskole
Mandag d. 2. maj 2016 kl. 19.30.
Her vil I møde to af ADDAs
nøglemedarbejdere i Cambodia: Mrs. Yun
Sinang, projektleder CISOM og Mr. Ouk
Kimleng, der vil fortælle om arbejdet med
fattige bønder i Oddar Meanchay og Siem
Reap provinserne i Cambodia. Mød frisk
op!

Efter oplægget - hyggelig debat og kaffebord.
Tilmelding på adda@adda.dk

Med venlig hilsen
ADDAs bestyrelse

Workshop på højskoler om

Landbokvinder og Selvhjælpsgrupper i Cambodia!

Et af vores tiltag i 2016 er ´Workshop om Landbokvinder og Selvhjælpsgrupper i

Cambodia´, som vi skal ud at afprøve på tre højskoler, nemlig Silkeborg Højskole d.
29. april, Rønde Højskole d. 2. maj og Brenderup Højskole d. 3. maj.

"Få livet som bonde i Cambodia ind på livet, og oplev hvordan Hjælp til
Selvhjælp er bistandshjælp som rykker – for 1000vis af bønder"

Som noget ganske særligt har vi inviteret
to af ADDAs dygtigste cambodianske
medarbejdere, nemlig Mrs. Yun Sinang,
projektleder CISOM og Mr. Ouk Kimleng,
jurist. De er begge trænede formidlere, og
de vil på workshoppen give indsigt i,
hvordan de klæder fattige cambodianske
bønder på til at opnå rettigheder til
dyrkningsjorden blandt andet. På
workshoppen kommer deltagerne også til at høre fortællinger om ADDAs og
selvhjælpsgruppernes arbejde, samt et rollespil, hvor deltagerne kan leve sig ind i
nogle af de udfordringer, som en selvhjælpsgruppe arbejder med.

ADDA forventer, at mere end 150 unge højskolestuderende vil deltage aktivt i
workshops om ADDAs projekter i Cambodia. Vi glæder os meget! ADDA har
modtaget støtte fra CISU (www.cisu.dk) til gennemførelse af workshops på
højskolerne.

ADDAs medlemsblad, News &
Views, nr. 31 kommer til
medlemmernes postkasser her
sidst på ugen.
Du kan allerede i dag læse bladet online
på www.adda.dk ved at klikke på billedet.
Udover spændende og velillustrerede
artikler fra projekterne i Vietnam,
Cambodia og Tanzania kan du læse om
resultaterne af ADDAs Juleindsamling
2015 og fomand Søren Thorndals leder,
som giver stof til eftertanke.
Kig ind på www.adda.dk, hvor du forøvrigt kan blive medlem, hvis får du lyst!

Stor ceremoni markerede overgangen fra CISOM I til CISOM II d. 22.
februar 2016.
En CISU- bevilling har mulliggjort en fase II af CISOM- projektet i Oddar Meancheyprovinsen i det nordlige Cambodia.
Projektet bygger på 91 eksisterende selvhjælpsgrupper, som allerede har opnået et
solidt udviklingsniveau i det første CISOM- projekt. Antallet af selvhjælpsgrupper skal
op på 100, og der skal udvikles 9 cooperativer, andelsforeninger, som bygger på
landbefolkningens gode erfaringer fra selvhjælpsgrupperne. Andelsforeningerne skal
øge værditilvæksten i medlemmernes produktion og fremføre de fattiges interesser.
CISOM II vil fokusere på yderligere fattigdomsbekæmpelse og fortalervirksomhed for
at opbygge stærke civilsamfundsorganisationer i Oddar Meanchey- området. Det
tager tid at bygge stærke organisationer, og derfor er det med stor glæde at arbejdet

nu kan fortsætte i endnu tre år i det fattige område.

Du finder CISOM- projekterne på www.adda.dk under Projekter - Cambodia, og du
kan se nyheden om åbningsceremonien, (hvis du går lidt ned i nyhederne) her.

Lukning af CISOM I og åbning af CISOM II. Ceremonien blev ledet af CISOMs
projektleder, Mrs. Yun Sinang. Repræsentanter fra 80 selvhjælpsgrupper i Oddar
Meanchey står under afspilning af national hymnen.

Følg ADDA på Facebook... klik herunder.
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