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De kan selv hvis de får en hånd

Hjælp til selvhjælp der rykker!

Foto: To lokale kvindelige bønder fremviser prøver på hjemmelavet økologisk plantebeskyttelsesmiddel. Dodoma, Tanzania.

Velkommen til ADDAs forårsnyhedsbrev 2017
Som I så mange foreninger landet over er forårstiden generalforsamlingernes tid. Også i
ADDA indkalder vi i dette nyhedsbrev til årets generalforsamling.

I ADDA har vi travlt med at tilpasse os, at det er blevet sværere at opnå projektbevillinger hos
de store offentlige og internationale donorer som DANIDA, CISU, EU og Verdensbanken. Ud
over at søge projekter til Cambodia og Vietnam, prøver vi for tiden at få fodfæste i Myanmar,
og derudover er vi kommet et skridt nærmere en stor bevilling til Tanzania gennem en
Danida- støttet lokal fond, AMDT.
ADDA fortsætter det store arbejde med at søge fonde. Vi vil gerne blive ved med at gøre det,
vi er bedst til, nemlig at forestå landbrugsudvikling for landbefolkninger i nogle af verdens
mest trængende områder!
ADDA har stadig øget fokus på indsamlinger og donationer til vores arbejde for fattige
landbofamilier.
ADDA har netop modtaget en stor donation på 100.000 kr., som er omtalt nedenunder.
ADDAs juleindsamling 2016 gav 26.350,- kr. Tusind tak, til de der gav! Vi fik stemmer nok til
at modtage en støtte fra Roskildefonden på 70.200,- kr. Med disse penge kan vi hjælpe med
materialer til brønde, risbanker, vej- og vandingsanlæg o.l.

ADDA byder alle velkommen til:

ADDAs medlemsblad News & Views udkommer nu i nyt layout!
I disse dage dumper nr. 33 ind i medlemmernes postkasser, men du kan også læse det på
www.adda.dk.
Læs f.eks. de spændende artikler om:

´Ny dansk udviklingsstrategi- samme mål og solide arbejde hos ADDA´
´Brønde og risbanker forbedrer bøndernes levestandard i fjerne land områder´
´ADDA i Myanmar ?´
´Markedsadgang og økologisk landbrugsproduktion i Tanzania´

Bladet indeholder mange fine billeder fra projekterne og flere af teksterne er, meget autentisk,
skrevet af ADDAs lokale medarbejdere i Cambodia.

Stor donation fra Lemvig!
ADDAs bestyrelse siger stor tak for en fornem donation på 100.000 kr. fra arv efter J. M.
Villesen i Lemvig. Penge, som vil gå ubeskåret til udviklingsarbejde i Cambodia og Vietnam!

Foto: Risbanken her er et eksempel på, hvordan en donation kan anvendes. Bønder vejer ris af foran deres risbank i Osralao- landsbyen i
Cambodia.

Øko-seminar i Vietnam

ADDA og vores partner Vietnam Organic Agriculture Association (VOAA) deltog i starten af
måneden i et vigtigt og spændende seminar omkring rammebetingelserne for økologisk
landbrug i Vietnam.

VOAA var medarrangører af seminaret sammen med Ministeriet for Landbrug og Udvikling af
Landdistrikter (MARD). Læs mere her.

2016 var et fantastisk år for udviklingen af landbrugsandelsforeninger i Siem Reap i Cambodia!
ADDA´s støtte til 10 andelsforeninger (Acricultural Cooperatives) giver gode resultater.
Andelsforeningerne tiltrækker flere og flere landsbyboeres opmærksomhed og medlemskab.
Udviklingen ser lovende ud!
ADDA vice-koordinator i Cambodia, Pich Sophin rapporterer meget detaljeret i sin nyeste
artikel (News & Views nr. 33) om den positive udvikling for andelsforeningerne. De skaber
vækst og har stor betydning for udviklingen på landet, ligesom vi oplevede det i Danmark i sin
tid.

Foto: Pich Sophin (t.v.) i samtale med ADDAs projektkoordinator i Cambodia, Kjeld Vodder Nielsen.

En særligt udvalgt andelsforening deltager i en landsdækkende konkurrence.
Særlig en andelsforening klarer sig godt: Roluos Meanchey Raksmey Satrey Angkor
Agricultural Cooperative. Den er blevet udvalgt af Department in Ministry of Agriculture,
Forestry and Fisheries (MAFF) blandt 46 andelsforeninger i Siem Reap til at deltage i en

nationale konkurrence om ledelse og styring. Det bliver spændende om de dygtige kvinder,
der former andelsforeningen, vinder konkurrencen!

Foto: De dygtigekvinder i andelsforeningen Roluos Meanchey ved den nationale MAFF konkurrence for andelsforeninger.
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