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Køb dine jule- 

gaver i ADDA med 

god samvittighed.  

Det er 

´Hjælp til 

Selvhjælp´! 

   

 

 

Kære alle! 

ADDA vil gerne minde dig om at huske verdens fattige befolkninger her i juletiden, 

hvor vi alle er godt i gang med at bruge penge på vores egen julehygge. ADDA 

har, i lighed med andre  hjælpeorganisationer, succes med hjælp til selv- hjælp i 

form af ´Giv en gave´- ideen. Det er din gave, der sætter os i stand til at hjælpe! 

Spred din julehygge gennem ADDA! Følg kampagnen på www.adda.dk og 

facebook, den løber indtil nytår. 

Tusind tak til alle jer, der allerede har doneret til kampagnen i år! 

   

ADDAs bestyrelse og medarbejdere ønske jer alle  

   

Glædelig Jul og Godt Nytår!  

 

Vi takker jer for jeres interesse i ADDAs arbejde i 2015 og glæder os til nye tiltag i 

2016.  

http://www.adda.dk/
https://www.facebook.com/Agricultural-Development-Denmark-Asia-ADDA-115051705252740/?ref=hl


 

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 

selvhjælpsgrupper, familier og landsbyer i Oddar Meanchay og Siem Reap- 

provinserne i Cambodia.  

         

        

Bidrag kan sættes ind på ADDAs konto: Reg.nr: 9324 Konto.nr: 3245623703  

Beløbet kan trækkes fra på selvangivelsen. 

Husk at angive fulde navn, adresse og cpr. nr. 

Alle vil modtage et gavebevis fra ADDA med nogle af kampagnens fineste 



 

billeder.   

ADDA er godkendt efter ligningsloven, og vi indberetter bidraget til SKAT, når du 

oplyser dit navn, adresse og Cpr.nr. 

Har du spørgsmål, kontakt ADDA: tlf. 24 47 13 07. E-mail: adda@adda.dk. ADDA, 

Nørrebrogade 52C 2tv, 2200 København N. 

                    
  

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.." 

 

mailto:adda@adda.dk
http://u11uhgg.nixweb09.dandomain.dk/wp-content/uploads/2015/07/Adda-nr.-30-kor4.pdf


 

  
 

 

 

God nyhed fra Vietnam! 

 

 

Den 4. dec. 2015 modtog ADDAs formand Søren Thorndal Jørgensen og ADDAs 

Vietnam- team med stolthed prisen  “Memorial Medal for Vietnamese Peasantry” af 

formanden for Vietnam Farmers Union (VNFU), Mr. Nguyen Quoc Cuong. Prisen 

var for ADDAs store bidrag til vietnamesiske bønder og til VNFUs 

aktiviteter.  VNFU er de vietnamesiske bønders  landsdækkende og 

regeringsstøttede organisation. 

   



 

 

Det er med stor glæde, at vi nu kan præsentere ADDAs 

fine, nye folder! 

 

Klik på billedet for at se den 

   

 Folderen kan fåes ved 

henvendelse på adda@adda.dk, 

- den ligger på ADDA- kontoret i 

Nørrebrogade 52C, 2tv. 2200 

København N, 

- vi deler den gerne ud ved 

arrangementer, 

- og hvis du møder os.  

 

 

 

TB, 18 december 2015 
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Our mailing address is:  

ADDA - Agricultural Development Denmark Asia and Africa 

Nørrebrogade 52C, 2tv. 

København 2200  

Denmark 

 

Add us to your address book 

 

 

Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list  
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