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ADDAs juleindsamling 2017 

Giv bidrag til brønde, risbanker, broer, vandkanaler og veje i Cambodia og 

Vietnam! 

 

Giv 200 kr. eller mere til ADDAs juleindsamling som går til mindre 

udviklingsprojekter i landsbyerne i ADDAs projektområder.   

 

Der er stadig store behov for at samle ind til fattige landbofamilier i landsbyerne i 

Cambodia og Vietnam, derfor lancerer ADDA sin juleindsamling igen i år. 

Giv en gave til mennesker, der virkelig har behov!  

 

Beløbet indsættes på ADDAs konto: Reg.nr: 9324 Konto nr: 3245623703.  

Du vil modtage et brev fra ADDA som bevis på julegaven. 

På forhånd mange tak på modtagernes vegne! 

 

 

Ris vejes af og lånes ud til medlem af risbanken. Foto: Yun Sinang. Cambodia. 



 

 

De indsamlede midler går ubeskåret til ADDAs små udviklingsprojekter. Der ydes 

støtte til materialer og bønderne udfører arbejdet, ofte sammen med ders 

selvhjælpsgruppe, som har deltaget i ADDAs projekter. 

 

ADDAs projekter støtter landbrugsfaglig undervisning, organisering af bondegrupper 

og fortalervirksomhed, men der er behov for ekstra penge til byggematerialer, så 

landsbybeboerne og selvhjælpsgrupperne kan bygge f.eks. brønde, vandkanaler, 

risbanker, mindre veje og broer. 

 

Læs mere indsamlingen og indbetalingen på www.adda.dk. 

 

 

Kvinde i Hoa Bin bærer høsten hjem ad ny vej, der er oprettet med hjælp fra ADDAs indsamlingsmidler. Foto: 

ADDA Vietnam.  

 

https://adda.us11.list-manage.com/track/click?u=311ab58c74b7d0175b0796c16&id=46d0664748&e=95086f412e
https://adda.us11.list-manage.com/track/click?u=311ab58c74b7d0175b0796c16&id=46d0664748&e=95086f412e


 

News & Views 34 er ude nu! 

 

Læs mere om ADDAs Juleindsamling og om de projekter, 

som pengene bl.a. skal gå til. Projektmedarbejder Yun Sinang skriver fra 

ADDA projektet i Cambodia. Der er også artikel om ADDAs klimaprojekt i 

Vietnam, og om hvordan indsatsen hjælper, når oversvømmelser og tyfoner 

rammer. Pich Sophin fortæller om initiativet med at danne en union for 

andelsforeninger i Cambodia, og endelig er der et overblik over partnere i 

vores nye Solsikke-projekt i Tanzania, finansieret af bl.a. Danida. 

 

Bladet dumper ned i medlemmernes postkasser en af dagene, og online- udgaven 

kan læses på ADDAs hjemmeside her. 

   

 

Ny medarbejder i ADDA! 

 

https://adda.us11.list-manage.com/track/click?u=311ab58c74b7d0175b0796c16&id=d688f3e2e3&e=95086f412e


 

Charlotte Engell Denham er vores nye medarbejder på 

kontoret i København. Hun vil bl.a. assistere Mikael Jonsson med opstarten af det 

nye Solsikke-projekt i Tanzania. Charlotte er nyuddannet fra Science KU, med en 

kandidat i Naturressourcer og Udvikling (Agricultural Development) og en bachelor i 

Jordbrugsøkonomi. Hun har  u-lands erfaring fra Borneo (Malaysia) og Cambodia  i 

forbindelse med decentraliseret skovforvaltning. 

 

Velkommen til Charlotte!  

 

ADDAs fotoudstilling om landbrugsudvikling i Cambodia, Vietnam 

og Tanzania er nu kommet til Odense. 

 

 



 

 

Vores flotte fotoudstilling, hvor du kan få en visuel læringsoplevelse af 

landbrugsudvikling i Cambodia, Vietnam og Tanzania, er nu kommet til Odense på 

sin vej gennem landet. Den har tidligere været i Århus. 

Udstillingen er finansieret med midler fra Civilsamfund i Udvikling (CISU). 

  

KOM OG SE UDSTILLINGEN! Inden 11. december. 

 

STED: Tarup Bibliotek 

Rugvang 40, 5210 Odense NV 

TID:  10. november - 11. december  (se åbningstider her) 

Kommende udstillingssteder vil blive annonceret på www.adda.dk 

 

 

ADDA har fået ny adresse! 

 

Pr. 1. december 2017 flytter ADDA adresse fra Nørrebrogade til:  

  

ADDA 

Carit Etlars Vej 6 

1814 Frederiksberg  

 

ADDAs bestyrelse ønsker alle interesserede, medlemmer og medarbejdere  

Glædelig Jul 

- og tak for jeres opmærksomhed og hjælp i året 2017, som har været et godt år for 

ADDA.  

https://adda.us11.list-manage.com/track/click?u=311ab58c74b7d0175b0796c16&id=ae13959161&e=95086f412e
https://adda.us11.list-manage.com/track/click?u=311ab58c74b7d0175b0796c16&id=70ba85d99f&e=95086f412e


 

  

 

Kvinde fra Thnal landsbyen i Cambodia. Foto: Bodil Pallesen 

 

Vil du være medlem af ADDA? Gå ind på ADDAs hjemmeside her.  

Har du en mening eller kommentar til dette nyhedsbrev, hører vi gerne fra dig. 

  

29. november, 2017 
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https://adda.us11.list-manage.com/track/click?u=311ab58c74b7d0175b0796c16&id=74ea9b0b8d&e=95086f412e

