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Det er planen, at mere end 10.000 tanzanianske småbønder i løbet af de kommende 3 år skal 

økologicertificeres mhp. at opbygge en stabil leverance af økologiske solsikkekerner til firmaet Vantage 

Organic Foods Ltc., - et indisk ejet foderfirma, som er specialiseret i at levere økologiske råvarer til det 

internationale marked. 

Opgaven består i at lære bønderne at dyrke solsikker efter de krav, som ligger i det økologiske standarder 

og sikre de kvalitetskrav til de høstede frø, som afsætningsvirksomheden Vantage har for at ville købe dem. 

Endvidere skal ADDA medvirke til at der opbygges et god relation mellem bønder og Vantage, så de efter 

projektperioden har fået opbygget den nødvendige logistiksystemer for transport af frø, samt og 

handelsaftaler, der kan danne grobund for en videre udvikling. 

ADDA har gennem flere år arbejdet på at skabe forudsætningerne for at kunne igangsætte et så 

omfattende projekt.  Det bygger på organisationens erfaringer fra en række mindre projekter i Tanzania 

gennem de seneste 5 år, men trækker også på ADDAs næsten 25 års erfaringer med lignende projekter i 

Cambodia og Vietnam. I Vietnam kan ADDA således tage en stor del af æren for, at der nu er etableret en 

landsdækkende økologisk organisation for bønderne, som kan koordinere landets efterhånden mange 

økologiske bønders interesser. 

I Tanzania vil ADDA gøre brug af sit velkendte koncept for markskoler til at lære bønderne at dyrke solsikker 

efter de økologiske principper. Erfaringen fra Vietnam og Cambodia viser, at bønderne  herigennem også 

lærer at samarbejde bedre og dermed også opbygger sig en stærkere identitet og forhandlingsposition 

overfor opkøbere af deres produkter. Talrige andels kooperativer har set dagens lys i de lande efter at 

bønderne i nogle år har deltaget i markskoler. Det er en lignende udvikling, som projektet i Tanzania skal 

understøtte. 

ADDA er en dansk NGO organisation, som gennem de seneste 25 år har gennemført udviklingsaktiviteter 

inden for landbrug i Vietnam og Cambodia. Og nu også de seneste 9 år i Tanzania. Projekterne er typisk 

gennemført med støtte fra Danidas civilsamfundspulje og EU. 

Projektet i Tanzania er støttet af AMTD, Agricultural Markets Development Trust – en fond etableret i 

fællesskab mellem DANIDA, SIDA, Irish Aid og Swiss Development Corporation.   

Projektet præsenteres mandag, den 15. januar 2018 ved Danish Farmers Abroad  Africa-network møde i 

Brædstrup. 

Nærmere oplysninger fås hos Mikael Jonsson, ADDA´s landeleder for Tanzania. Mail: mijomijo@gmail.com 

og mob. 28354235. 

 


