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Køb dine julegaver i ADDA med
god samvittighed.
Det er
Hjælp til
Selvhjælp!

Kære alle læsere af ADDAs Jule-Nyhedsbrev!
Nu er 2015 i sin slutspurt, og det er juletid i Danmark. Vi i ADDA vil sige Glædelig
Jul og Godt Nytår og tak til alle, der gerne vil følge os og støtte vores arbejde. Det
gør en stor forskel for de fattigste landbefolkninger i Vietnam, Tanzania og
Cambodia.
Du kan også gøre en forskel ved at støtte ADDAs Juleindsamling 2015, og du
kan melde dig ind i foreningen, Vi har brug for dig! Regeringen skærer drastisk
ned på u- landsbistanden, det vil sansynligvis ramme ADDAs muligheder for
projektbevillinger i et omfang, vi endnu ikke kender. Vi håber på det bedste, og
hvis du er enig med os i, at landsbyudvikling og forbedret levestandard for fattige
familier er vigtigt, kan du f.eks. bakke op om ADDAs indsamlinger, både nu og
fremover! Læs om landsbybefolkningerne og se de gode billeder på www.adda.dk
og i News & Views #30.

Julegaven 2015: Giv bidrag på 200 kr. til brønde,
risbanker, kyllingehuse eller affaldsstationer!
En julegave på 200 kr. er f.eks. 1/5 brønd eller 1/20 risbank
..og du støtter ´ADDAs Mindre Udviklingsprojekter´, der hjælper med materialer
til opførelse af brønde, risbanker, kyllingehuse og affaldsstationer i de trængende
landsbyer i Oddar Meanchay og Siem Reap områderne i Cambodia.

I det nye News & Views nr. 30 finder du tre artikler, der er kommet fra Cambodia.
De fortæller om, hvordan ADDAs tidligere støtte gennem projekter og
indsamlinger er kommet familierne til gavn. Det er Yun Sinang og Pich Sophin´s
artikler: "Mrs. Lim i selvhjælpsgruppen har succes med sin fjerkræfarm" og
"Bønderne har fået deres jord tilbage gennem fortalervirksomhed". Diane Caroen
har skrevet "Gruppesammenslutninger opnår resultater i CISUP- projektet.."

Støt ADDAs Juleindsamling her

Invitation til afslutningsseminar på landbrugsprojektet:
´Styrkelse af bondegrupper blandt etniske
minoritetsgrupper i provinserne Nghe An og Hoa Bihn,
Vietnam´
Onsdag d. 9. december 16.30-18.30 i ADDAs lokaler på
Nørrebrogade 52C, 2. tv, 2200 København N.
ADDA har den fornøjelse at invitere alle interesserede til et seminar, hvor
vi vil fortælle om resultaterne af vores projekt om styrkelse af
bondegrupper blandt etniske minoriteter i det nordlige Vietnam. Der vil
være mulighed for at høre om
ADDAs virke og arbejdsmetoder
samt at stille spørgsmål.
Derefter vil der være
vietnamesiske sandwich samt
mulighed for at netværke og
udveksle erfaringer.

Blandt oplægsholderne vil være:
Arafa Khatib, Projektkoordinator
ADDA Vietnam.
Arafa arbejder til dagligt på ADDAs kontor
i Danmark, hvorfra hun koordinerer ADDAs
projekter i Vietnam. Hun vil introducere
ADDA’s arbejdsmetoder samt give en
introduktion til projektet.
Nguyen Ngoc Hung, National Manager
ADDA Vietnam.
Hung, som til dagligt arbejder for ADDA i

Vietnam vil give hands-on fortællinger om arbejdet med de lokale bønder, samt de resultater,
som bønderne direkte gavnes af.
(denne del vil foregå på engelsk).

Se hele indbydelsen på www.adda.dk

ADDA siger nej til yderligere
nedskæringer i den
langsigtede udviklingsbistand

Vi har sendt en protestskrivelse til
udenrigsminister Kristian Jensen. Den
kan læses her.

Breaking News!!
Vi har netop fået tilsagn fra CISU, at vores ansøgning om opbygning og afholdelse
af workshops på Højskoler til foråret er bevilget! Det betyder, at vi får besøg af
Mrs. Yun Sinang, ADDAs projektleder i Cambodia. Hun er en erfaren workshopholder, og hun vil være god til at give sit etniske bidrag til workshoppens indhold.
Vi glæder os til samarbejdet!

Workshop om landbokvinder og selvhjælpsgrupper i Cambodia
- og erfaringer fra konkrete udviklingsprojekter i NGO-en ADDA

Få livet som bonde i Cambodia ind på livet, og oplev hvordan Hjælp til Selvhjælp
er bistandshjælp som rykker – for 1000vis af bønder.

ADDAs bestyrelse og medarbejdere i Nord og Syd ønsker alle en
Glædelig Jul
TB, 1. december 2015
Følg ADDA på Facebook og Hjemmeside herunder.
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