De kan selv - hvis
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Hjælp til selvhjælp -

www.adda.dk

der rykker!

Velkommen til ADDAs Efterårsnyhedsbrev 2016.
ADDA holder fanen højt! Selv i nedskæringstider. Det går godt i vores nuværende projekter, men
det er blevet sværere at opnå nye projektbevillinger hos de store offentlige og internationale
donorer, såsom Danida, CISU, EU og Verdensbanken. Vi er i skrivende stund i fuld gang med at
søge ´The Agriculture Markets Development Trust´ (AMDT) i Tanzania. Håber det lykkes. Udover
ufortrødent at fortsætte med at skrive projektansøgninger til disse fonde, har ADDA her i efteråret
sat øget fokus på indsamlinger og ansøgninger til mindre fonde.

Samtidig har ADDA været udvalgt til at opnå støtte fra Roskildefonden og har netop dystet
sammen med 6 andre foreninger - vi glæder os til at høre hvor mange penge, det blev til.

Bak op om ADDA!
Det kan du først og fremmest gøre ved at blive medlem (Det koster kun 100 kr om året, 50 kr for
pensionister og studerende). Dit medlemsskab styrker vores organisation, og du kan følge med i,
hvordan ADDA gør en forskel for rigtig mange fattige familier i Vietnam, Cambodia og Tanzania.

Bliv medlem HER.

Støt Juleindsamlingen 2016!
GIV et GAVEBIDRAG til et landsbyprojekt; etablering af
BRØNDE, RISBANKER, VANDINGSKANALER m.m.

Du får glæde ved at give fattige mennesker nye muligheder!

ADDA samler i år ind til fattige landbofamilier i landsbyerne i Cambodia og Vietnam. De
indsamlede midler går ubeskåret til små udviklingsprojekter Der ydes støtte til materialer, og

bønderne udfører arbejdet, ofte sammen med deres selvhjælpsgruppe, som har deltaget i ADDAs
projekter. I alt er opbygget 47 brønde og 11 større risbanker for de indsamlede midler i 2014 og
2015 . Bidrag som ADDA og modtagerne siger stor tak for.

Ønsker du at få fradrag for dit gavebidrag, skal du oplyse dit cpr. nr., når du indbetaler bidraget,
så sørger vi for at meddele det til skat.

ADDAs projekter støtter landbrugsfaglig undervisning og organiserer bondegrupper, men der er
behov for eksta penge til byggematerialer, fx når en selvhjælpsgruppe skal bygge en brønd til rent
drikkevand og vand til afgrøderne. Andre behov kan være etableringen af risbanker, bygning af
veje og damme, såsæd, vaccine og andre helt konkrete ting, der kan hjælpe selvhjælpsgrupperne
videre i deres arbejde.

Følg linket her og GIV DIN GAVE på www.adda.dk

News & Views nr. 32 kommer nu!

Vi har igen samlet spændende nyt stof fra projekterne til vores medlemsblad.

Hvis du er medlem får du bladet i postkassen.
Du kan også læse News & Views online på www.adda.dk.

Stor fremgang i CISOM II. Tre nye andelsforeninger er etableret i Oddar
Meanchey provinsen i Cambodia.

CISOM II startede op i marts 2016. På blot et par
måneder har bønderne etableret tre andelsforeninger.

Succesen med etableringen af andelsforeningerne er et godt eksempel på ændring i holdningen
hos de lokale myndigheder: de bliver mere samarbejdsvillige overfor lokale civilsamfundsorganisationer, som arbejder med at fremme fødevareproduktion, fredsopbygning og fremme af
lovgivningsprocesser.
ADDA/READA ledere, myndigheder og landsbybeboere deltager i stiftelsen af en andelsforening d. 14 september
2016 i Tropeang Prasat, Oddar Meanchey.

Læs artiklen i det nye News & Views # 32 - om hvordan lobbyisme og fortalervirksomhed er et
virksomt redskab, når selvhjælpsgrupper omdannes til andelsforeninger (Agricultural
Cooperatives - AC´s)
af Yun Sinang og Ouk Kimleng

Google AdWord Grant
ADDA har modtaget et Google AdWord Grant på ca. 800.000 kr. årligt, som skal bruges på reklame for ADDA på
Google søgemaskiner. reklamen har allerede mangedoblet antallet af besøgende på ADDAs hjemmeside, og vi
håber med tiden at der også kommer flere medlemmer og donationer ad denne vej. Reklamen virker ved at vores
navn og link dukker op ved bestemte søgeord som fx ´donation´ og ´gaver til ulande´.

Økologisk produktion i Vietnam er i vækst!
Efter flere års arbejde med at fremme økologisk produktion i Vietnam startede ADDA et nyt
projekt i april 2016: ´Strengthening the Framework for Production and Marketing of Organic
Agricultural Products in Northern Vietnam´ - kaldet økoprojektet i Vietnam.

Gennem udvidelse af økologisk jordbrug vil fattige bønder i landdistrikterne kunne drage nytte af
de helbredsmæssige fordele, der er ved økologiske produktionsmetoder. Metoderne vil samtidig
betyde en mere forskelligartet produktion og derved en mere sikker indkomst fra landbruget.
Forbrugere i hovedstadsområdet, samt andre storbyer, vil opleve et større udbud af sunde og
sikre fødevarer, hvilket igen mindsker risikoen for sygdom ved indtagelse af usikre (typisk
pesticidholdige) fødevarer.

Læs artiklen af Arafa Khatib, ADDAs projektkoordinator i Vietnam, om aktiviteterne i projektet i
News & Views # 32 eller gå ind på http://adda.dk/projekter/vietnam/.
28. november 2016
Tove Bang

