
 

 

 

Nyhedsbrev # 43, Februar 2016 

   

De kan selv - hvis 

de får en hånd! 

 

Hjælp til 

Selvhjælp, der 

rykker! 

www.adda.dk  

 

 

  

 

Mange tak for donationer til ADDAs Juleindsamling 2015.  

Det er med stor glæde, at vi kan meddele, at ADDAs Juleindsamling 2015 blev en succes. Vi 

nåede godt og vel de 100 donationer af 200 kr., som er afgørende for at ADDA kan opretholde 

retten til at donationer kan trækkes fra i skat. Indsamlingen gav 30000 kr. til familierne og 

selvhjælpsgrupperne i Cambodia. Det er penge, der rækker langt derude! Nu kan nye byggerier 



 

af brønde, fjerkræfarme og risbanker komme i gang i de mest trængende landsbyer. Det har 

afgørende betydning for mange menneskers muligheder for at arbejde sig ud af den værste 

fattigdom. Donationerne fra juleindsamlingen vil gå ubeskåret til materialer til byggerierne. Det 

er Hjælp til selvhjælp i ADDA! 

Fødselsdaggaverne går til 

ADDAs indsamlingskampagne! 

Et af ADDAs medlemmer har besluttet kun at 

ønske sig bidrag til ADDAs indsamlinger i 

fødselsdagsgave til sin 70- års fødselsdag. Det 

er fantastisk, og det vil i høj grad bringe glæde 

og vækstmuligheder hos endnu flere 

mennesker i projektområderne. Tusind Tak for 

den gode idé! Hvis du også synes, du har nok 

af alting, når du skal ønske dig gaver, er 

bolden hermed givet videre til dig. I ADDA hjælper vi gerne med at sætte en indsamling op til 

din fest.  

 

 

Finansloven 2016 har konsekvenser for 

CISU, ´Civilsamfund i Udvikling´, og 

hermed også for ADDA. 

 

Regeringens beslutning om at skære i Finanslovens bidrag til 

CISU med 35 % rammer også ADDA. En stor del af ADDAs projekter i de senere år har nemlig 

været, og er i dag, finansieret med bevillinger herfra. 

ADDA rammes på flere måder. Først og fremmest er den øvre beløbsgrænse for et projekt sat 

ned fra 5 mill. til 3,5 mill.  Det betyder fremover, at det bliver svært for ADDA at lave 

kvalitetsprojekter af en vis størrelse i en landsby eller en region, sådan som vi hidtil har skabt 

de positive resultater gennem længerevarende indsatser med CISU som finansiel partner. 

Samtidig vil man, af hensyn til bredden i CISUs projekter, nedsætte den øvre beløbsgrænse for 

den enkelte organisations samlede bevilling til større projekter til 4 mill., hvor den før var på 6 

mill.. Det kan komme til at betyde for ADDA, at vi må skære drastisk i vores CISU- finansierede 

projekter. 

Derudover har man afskaffet en ansøgningsrunde og mulighederne for at søge fase II- 



 

projekter. Her var vi heldige i ADDA, at vi nåede at få en bevilling til CISOM II i Cambodia 

igennem i 2015, før denne finanslov blev vedtaget. Se beskrivelse af nedskæringer, der rammer 

CISU på www.cisu.dk. 

Vi taber ikke pusten og holder os optimistiske, 

men det er hermed blevet meget vigtigt, at 

ADDA kan finde projektmidler andre steder, 

f.eks. Danida og EU, hvor begrænsningen er, 

at der ofte kræves en stor grad af 

medfinansiering fra private fonde og 

indsamlinger. Det vil således fremover være 

endnu mere vigtigt for mellemstore NGO´er, 

som ADDA, at vi kan styrke vores indsats for 

verdens fattige gennem private fonde og 

donationer. Når vi ikke kan hjælpe i samme 

grad over skattebilletten, må vi gøre det selv! 

Private bidrag til ADDA er vigtigere end 

nogensinde!  

 
 

Ny publikation fra ADDAs Vietnam- team! 

ADDA har netop afsluttet sit projekt ”Styrkelse af bondegrupper blandt etniske 

minoritetsgrupper i provinserne Nghe An og Hoa Binh” (FIGNAHB), som løb fra januar 2013 til 

december 2015. Vietnam- teamet har produceret en flot pjece, hvor bønderne selv præsenterer 

resultater og succeshistorier fra projektet.  

Læs den på www.adda.dk eller klik på billedet. 

http://www.cisu.dk/
http://www.adda.dk/


 

 

 

Sinang og Kimleng fra Cambodia kommer til Danmark i 

slutningen af april. 

De to ADDA- projektmedarbejdere fra Cambodia skal medvirke som facilitatorer af workshops på 

tre højskoler, der arbejder med u-landsproblematikker. Ansvarlige for workshoppen er Bodil 

Pallesen og Tove Bang, ADDA. Workshoppens titel er: Få livet som bonde ind på livet, og 

oplev hvordan Hjælp til Selvhjælp er bistandshjælp, som rykker - for 1000vis af 

bønder. 

formålet med workshoppen er at give de studerende ´hands on´ erfaringer med løsning af 

fattigdomsproblematikker gennem beretninger fra ADDAs selvhjælpsgrupper, gennem rollespil, 

som illustrerer spare/låne- gruppers metoder til at skabe lokal vækst, og ikke mindst ved mødet 

med to dygtige cambodianske medarbejdere, der kender levevilkårene til bunds. 

 

http://www.adda.dk/


 

 

Kvindegruppe i FAHU- projektet foran deres risbank, som de har bygget med hjælp fra ADDAs 

indsamlinger.  

 

 

 

Følg ADDA på facebook og website...klik herunder 

TB, februar 2016  

 

 

  

 

  

 

   

https://www.facebook.com/Agricultural-Development-Denmark-Asia-ADDA-115051705252740/?ref=hl
https://us11.admin.mailchimp.com/campaigns/www.adda.dk
https://www.facebook.com/Agricultural-Development-Denmark-Asia-ADDA-115051705252740/?ref=hl
https://us11.admin.mailchimp.com/campaigns/www.adda.dk
https://www.facebook.com/Agricultural-Development-Denmark-Asia-ADDA-115051705252740/?ref=hl
https://us11.admin.mailchimp.com/campaigns/www.adda.dk
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