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De kan selv hvis de får en hånd!
Hjælp til Selvhjælp der rykker!

Velkommen til ADDAs efterårs-nyheder 2017!
Den store nyhed i dette efterår er, at ADDA har opnået ny kontrakt i Tanzania!

Produktionen af ADDAs næste medlemsblad, News & Views nr. 34 går i gang nu, og
du kan som medlem glæde dig til at få bladet ind af brevsprækken i slutningen af
november. I bladet vil vi bringe uddybende artikler fra projekterne, og vi vil igen i år
sætte ADDAs Juleindsamling i gang.

Særlig i Cambodia går det godt med at opbygge andelsforeninger i fattige land- og
byområder. Se Bodil Pallesens indlæg om andelsforeningen Kouk Thlok Krom i Siem
Reap provinsen.

ADDA satser på at finde flere nye medlemmer blandt unge, og derfor har vi søgt og
fået støtte fra CISU´s oplysningspulje til en fotoudstilling mv. om ADDAs arbejde. Læs
Arafa Khatibs nyhed. Kender du et ungt menneske, som interesserer sig for
udviklingsarbejde i fattigdomsprægede områder af verden, så fortæl dem om ADDA!

Et medlemsskab koster kun 50,- for studerende. Man kan følge ADDAs spændende
arbejde, som bl.a. omhandler træning af småbønder i økologisk produktion,
opbygning af civilsamfund gennem fortalervirksomhed og dannelse af
andelsforeninger. Se www.adda.dk

ADDA rykker i Tanzania nu!
Af Erik Schiøtz
ADDA Tanzania har langt om længe fået kontrakt på første fase af et stort projekt,
som skal hjælpe 20.000 tanzanianske småbønder ind på det internationale
økologiske marked. Projektet er et samarbejde mellem ADDA og det Indiske firma

Vantage Organic Foods, som har specialiseret sig i økologiske afgrøder til brug i
produktionen af organisk dyrefoder.

Projektet har været under forberedelse i flere år, og ADDA fik sidste år skrevet 4.347
småbønder op til projektet, som efterfølgende opnåede status som certificerede
økologiske bønder. ADDA har i to år arbejdet på at få en større bevilling fra en stor
fond i Tanzania. Projektet blev da også godkendt i Januar 2017, men kontrakten blev
først endelig underskrevet d. 9. august og første udbetaling af bevillingen blev
modtaget d. 14. september. Det er dog alligevel lykkedes ADDA at få skrevet
yderligere 10.135 småbønder op til projektet, som nu kan gå i gang for alvor.

Billedet herunder viser fra venstre: Nishant Sharma, Vantage Organic Foods, Erik
Schiøtz P., ADDAs repræsentant i Tanzania og Mr. Goodluck i felten for at inspicere
den økologiske produktion af bl.a. solsikke.

Ny fotoudstilling om landbrugsudvikling i Cambodia, Vietnam og
Tanzania!
Af Arafa Khatib

ADDA har igennem Civilsamfund i Udvikling (CISU) fået bevilget penge til
formidlingsarbejde i Danmark. Vi har sammensat en flot fotoudstilling, hvor du kan
komme og få en visuel læringsoplevelse af landbrugsudvikling i Cambodja, Vietnam
og Tanzania.
I tæt samarbejde med vores samarbejdspartnere i de forskellige lande arbejder
ADDA med at bidrage til landbrugsudviklingen. Målgruppen er fattige lokale bønder,
som får ny faglig viden, de kan bruge til at forbedre deres smålandbrug. Målet er at
øge deres høstudbytte og indtjening, så de ultimativt kan komme ud af den absolutte
fattigdom.
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Andelsforeninger i Cambodia udvikler sig!

Af Bodil Pallesen

Andelsforeningerne i ADDAs projektområder Siem Reap og Oddar Meanchey
udvikler sig med stor hastighed, og det er en fornøjelse at besøge foreningerne og
høre om deres fremgang og udviklingsplaner.
Andelsforeningen Kouk Thlok Krom i CIkreng er dannet i det tidligere COSIS-projekt
og fortsætter i det netop opstartede EASY-projekt i Siem Reap provinsen (læs Bodil
Pallesens beretning fra opstarten på adda.dk her).

Mødet med andelsbestyrelsen er en fornøjelse, og de fortæller om deres fremgang
både i antal medlemmer, omsætning og opbygning af forretningsområde. Kouk Thlok
Krom foreningen har lejet kontor og satser som flere andre på at sælge gødning og
foder samt at yde kredit, dvs. de øger deres egen og medlemmernes opsparing og
låner ud med profit til foreningen og dens medlemmer. Foreningen har øget antallet
af medlemmer fra 69 (i 2015) til 378 i 2017. Deres kapital i foreningen incl. lån er nået
op på 43.760 dollars, og er en af de førende AC-ere. Deres egen andel er 19.635
dollars, som de har tjent og opsparet. Ved salg af gødning og foder er de nødt til at
låne penge for at have likviditet, men de passer deres afdrag og tjener penge, med et
overskud i 2016 på 3761 dollars.

Der er en fornem fremgang at spore. Samtidig yder foreningen en stor indsat mht. at
yde fortalervirksomhed i deres lokalområde, det være sig mht. forbedrede veje,
adgang til vanding samt også forbedrede låneaftaler. Alt sammen til stor gavn for
medlemmerne.

3 oktober 2017
Tove Bang

