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De kan selv - 

hvis de får en hånd! 

 

 

Hjælp til Selvhjælp - 

der rykker! 

  

 

 

 



 

Velkommen til ADDAs sommer-nyhedsbrev. 

 

Det går godt i projekterne i Vietnam og Cambodia, og du kan i dette nyhedsbrev læse 

om to bestyrelsesmedlemmers projekt- besøg i landene. Både Ove G. Christensen i 

Vietnam og Bodil Pallesen, der netop har været i Cambodia for at åbne et nyt projekt, 

beretter om positiv fremgang for ADDAs  projekter. Du finder links til uddybende 

rapporter fra besøgene her i mailen. Ligesom du også kan læse om en vigtig 

konference om klimatilpasning og bæredygtighed, der har fundet sted i Vietnam. 

Der er ikke så meget nyt at fortælle fra ADDAs Tanzania- team. Her venter man 

stadig på den endelige godkendelse af AMDT- projektet, som vi håber på at kunne 

starte snart. Det drejer sig om iværksættelse af økologisk produktion af solsikker 

m.m. hos småbønder i Dodoma og Mbeya områderne i samarbejde med  den indiske 

eksportvirksomhed Vantage.  

Derudover fortæller vi om ADDAs generalforsamling i maj 2017. 

   

ADDA ønsker alle en god sommer! 
 

 

Nyt projekt "EASY" støtter 10 andelsforeninger i Siem Reap.  

 

Stor officiel workshop: Adda og Reada har holdt aflutning af 

COSIS projektet og opstart af det nye EASY projekt.  

 

Landeleder i Cambodia, Bodil Pallesen er netop kommet hjem efter et besøg hos 

ADDA- projekterne i Cambodia. 

Den 28. juni blev afholdt en afslutningsworkshop for det treårige COSIS projekt, som 

har fundet sted blandt selvhjælpsgrupperne i Siem Reap distriktet - et af Cambodias 

fattigste. Resultaterne blandt selvhjælpsgrupperne, som fortrinsvis består af kvinder, 

er en klar forbedring af levevilkårene i løbet af projektperioden. 

 



Provins-guvernør Hans Exelence Pov Piseth. Siem 

Reap provinsen holdt åbningstalen, og berømmede de hidtidige resultater som 

ADDA/READA havde opnået i COSIS projektet, som helt er in line med den officielle 

politik, der også støtter landbrugsudvikling til gavn for de fattige bønder samt 

oprettelse af nye AC-ere. 

  

 

 

ADDA har fået bevi lget endnu et CISU projekt ”EASY” (Empowering Agricultural 

Cooperatives and Civil Society Development in Siem Reap) i Cambodia. Det er det 

lange seje træk, der giver resultater. For 12 år siden startede ADDA ”empowerment” 

af især de allerfattigste kvinder i Cambodia-provinsen Siem Reap. I dag er kvinderne 

medlemmer af deres egne andelsforeninger med deres egen ledelse, og de 

fortsætter med at opnå større og større indflydelse i deres civilsamfund, ligesom de 

tjener penge på deres produktion. 

 



 

 

 

Bodil Pallesen på besøg hos en andelsforening i Kantraing, Chikreng distrikt, Siem 

Reap, Cambodia. 

En velfungerende andelsforening (Agricultural Cooperative), der tjener penge ved 

salg af gødning m.m. samt udlån af penge til medlemmerne, især til indkøb af 

gødning. Og gødningen er stadig billigere, end de ellers kan købe det fra 

mellemforhandlere. 

 

Læs mere om workshoppen og det nye projekt på www.adda.dk  

 

Vellykket konference under CEMI projektet i Vietnam.  

 

I Hoa Binh provinsen i Vietnam lykkedes det at samle 150 deltagere ti l en regional 

konference ”Mekong Resource Forum III - Development Impacts and Resilience in 

http://adda.dk/adda-agricultural-development-denmark-asia/nyheder/


Agriculture and Forestry”.  PanNature, ADDAs partner i Vietnam, arrangerede 

konferencen under projektet ”Climate Change and Ethnic Minorities” støttet af CISU, 

og der var deltagere fra Cambodia, Laos, Myanmar og Vietnam og internationale 

organisationer samt ADDA. Til konferencen blev der udvekslet erfaringer i forhold til 

god praksis inden for landbrug og skovbrug for småbønder i forhold til 

modstandsdygtighed overfor- og ti lpasning til klimaforandringer. 

Konferencen åbnede også mulighed for at diskutere alternative udviklingsstartegier 

og tilgange for at sikre lige adgang til naturressourcer, forbedret levebrød og 

livskvalitet og for at sikre  bæredygtighed. 

 

 

Marianne Nørgaard Jensen fra ADDA deltager i konferencen. 

 

Læs mere her. 

   

 

 

 

http://www.nature.org.vn/en/2017/06/mekong-resources-forum-iii-development-impacts-and-resilience-in-agriculture-and-forestry-in-the-mekong-region/


 

 

 

Ove G. Christensen var i foråret på besøg hos projekterne ´VN 

Organic´ og ´Contract Farming´ i Vietnam. 

 

Han besøgte, sammen med ADDAs Hanoi-team, forskellige økologiske landbrug 

under ADDAs økoprojekt i Vietnam. Han kom bl.a. forbi en stor økologisk 

svineproduktion på 200 ha med 110 søer og en årlig produktion på 4000 slagtesvin.  

 

 

 

Ove deltog også i et kursus i ´Local Mass Organization´, hvor han og Mrs. Le fra 

Hanoi- teamet bagefter fik lejlighed til at lave et interview med en underviser og en 

kursist.  

 



 

Se Ove´s rejserapport fra besøget i Vietnam på 

www.adda.dk. 

Her beretter han om fremgangen for økologisk produktion og om afviklingen af ´Local 

Mass Organization´ kurset under ´Contract Farming´ projektet.  

 

ADDAs generalforsamling d. 21 maj 2017. 

 

Bestyrelsens beretning (årsberetning for året 2016) blev fremlagt af bestyrelsen, først 

ved Søren Jørgensen (formand og landeleder Vietnam), dernæst Bodil Pallesen 

(landeleder Cambodia), samt endelig Mikael Jonsson (landeleder for Tanzania).  

Regnskab og budget blev godkendt. 

Ove Gejl Christensen og Torben Huus-Bruun var på valg. Begge ønskede genvalg til 

bestyrelsen og blev genvalgt uden afstemning. De er valgt for en treårig periode. 

Jacob Skjalm Nymand og Arne Grønkjær Hansen stillede op som suppleanter og blev 

valgt. 

Yderligere info: Se referatet af generalforsamlingen på www.adda.dk. 

  

http://www.adda.dk/
http://adda.dk/adda-agricultural-development-denmark-asia/om-adda/referater-af-generalforsamlinger-2/


 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

   

 

 

 

http://www.twitter.com/
http://www.facebook.com/
http://mailchimp.com/

