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Mr. Yan Seab er Community Professional (CP) under tilsyn af vores lokale partner KBA, og han er ansvarlig 

for at hjælpe bønderne i tre landsbyer i Lom Tong Kommune. Mr. Seab arbejder ikke kun som CP, han er 

også en dygtig bonde, en rollemodel, og han videregiver sin viden om landbrugsteknik til andre bønder i sit 

lokalsamfund.  

 

Efter at være blevet valgt som CP, fulgte Mr. Seab en grundig uddannelse indenfor CISOM projektet i 

landbrugsteknik, ledelse af selvhjælpsgrupper, økonomi, grundlæggende retsprincipper, 

menneskerettigheder og fortalervirksomhed. Han gav sin viden videre til mange bønder, medlemmer af 

selvhjælpsgrupper og andre landsbyboere. Han ikke kun kender teorier, men han anvender dem også i 

praksis. Efter at have deltaget i et kursus i fortalervirksomhed, brugte han f.eks. sin viden succesfuldt til at 

løse en konflikt om jordrettigheder mellem sine naboer og en tredje part.  

 

Mr. Seab er anerkendt i sit lokalsamfund som den uddannede og kloge bonde. Hans gode ry kom andre 

NGO'er for øre, dermed blev han inviteret og betalt som træner til at dele sine erfaringer ud til andre 

mennesker uden sit lokalsamfund. For eksempel brugte han sin viden til at hjælpe 23 almindelige bønder til 

at omlægge traditionel familiebaseret køkkenhavedyrkning til kommerciel skala ved hjælp af drypvanding. 

 

 

Han kan tjene 10 millioner Riel (2.500 USD, 17.000 DKK) på tre måneder ved grøntsagsproduktion. Det fik 

ham til at beslutte at fokusere på at styrke sin grøntsagsproduktion snarere end at gøre andre forretninger. 

Folk i lokalsamfundet kommer på besøg i hans have, og også andre mennesker fra NGO´erne, kommunale 

enheder og virksomheder besøger også hans have for at lære de nye teknikker af ham og købe hans 

produkter. 

 

Mr. Yan Seab siger: "Min succes i dag skyldes den viden og erfaringer, jeg lærte i CISOM. Jeg lærte især 

meget af min senior træner, Mrs. Yun Sinang. Jeg vil også gerne udtrykke min oprigtige tak til KBA for at 

give mig mulighed for at deltage i CISOM projektet". 

 



Konklusionen er, at bøndernes succes bygger på den viden, der tilbydes af CISOM i landbrugsteknik, men 

også i form af kendskab til lovgivning og folks rettigheder, hertil kommer forhandlingsevne og evne til at 

dele. Det hjælper folk med at blive dygtige bønder, der kan udvikle sig og give støtte til andre bønder i 

lokalsamfundet. Jo stærkere fællesskabet er, des stærkere vil samfund være. 

 

 


