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Et af ADDAs mindre udviklingsprojeketer:
Landsbybeboerne fik penge til at bygge et

Her er det færdige hus.

kyllingehus...

Velkommen!
Herhjemme i Danmark har ADDA i dette efterår arbejdet med fokus på promovering
af foreningen og dens meningsfyldte arbejde for mange tusinde mennesker.
Foreningen har fået ny hjemmeside, det nye nummer af News og Views er netop
udkommet, og vi har sendt en ansøgning til CISUs oplysningspulje om støtte til at
udvikle og afholde workshops i 2016 om ADDAs selvhjælpsgrupper rundt omkring på
forskellige uddannelsessteder.
Kontoret i København er flyttet, bemærk ny adresse: ADDA, Nørrebrogade 52 C, 2 tv.
2200 København N.
Vi lancerer nu ADDAs Julekampagne 2015!

Læs også nyheden om afslutning af FAHU- projektet og bevilling af CISOM II i
Cambodia.

Julegaven 2015: ”Giv bidrag til en brønd, en risbank, et kyllingehus
eller en affaldsstation”
Giv 200 kr. til ADDAs julekampagne 2015, som går til mindre
udviklingsprojekter i landsbyerne omkring Siem Reap og i Oddar Meanchay i
Cambodia.

Jeres mange bidrag i 2014 var en succes, og vi vil gerne fortsætte successen! I
lighed med sidste år kan du igen i år give en julegave til familie og venner, der støtter
selvhjælpsgrupperne i Cambodia. Et bidrag på 200 kr. eller mere gør en stor forskel,
og kan trækkes fra i SKAT.

Her er en brønd, som er bygget i løbet af 2015, med en glad familie i Oddar

Meanchay.

Sortering af affald og afsætning af værdifuldt affald er med til at give ekstra indtægter.
Nogle selvhjælpsgrupper ønsker støtte til opbygning af små affaldsstationer.

Se mere på www.adda.dk og læs artiklen i det nye News & Views # 30.

Nyt nr. af ADDAs medlemsblad News &
Views kommer nu!

Læs om ADDAs Juleindsamling
2015 på side 4 og 5!

Blandt artiklerne i bladet finder du
også Yun Sinang og Pich Sophin´s
artikler, der er kommet fra
Cambodia: "Mrs. Lim i
selvhjælpsgruppen har succes med
sin fjerkræfarm" og "Bønderne har
fået deres jord tilbage gennem
fortalervirksomhed".
Arafa Khatib, som er ADDAs
projektkoordinator i Vietnam, har
skrevet en artikel om det nye
´Contract Farming´- projekt: "Fair
aftaler mellem bønder og
agroindustrien i det nordlige
Vietnam".
Diane Caroen fra Cambodia har
skrevet "Gruppesammenslutninger
opnår resultater i CISUP- projektet.."
m. flere..link til bladet her.

FAHU-projektet er afsluttet.
Den toårige projektperiode sluttede i september 2015 – og den har givet store
resultater for 64 selvhjælpsgrupper i Siem Reap, som er blevet væsentlig styrket. De
godt 1350 fattige familier har fået forbedret deres levevilkår, og de har øget deres
indtægt fra deres små landbrug. De har lært at spare op og har kunnet geninvestere

pengene op til flere gange. De er blevet bedre integreret i lokalsamfundet og har
opnået større indflydelse i landsbyen. Nu er de rustet til at fortsætte i COSIS-projektet
med dannelse af andelsgrupper. ADDA og READA, samt modtagere af hjælpen siger
stor tak til FAHU-fonden for den vigtige støtte.

Bestyrelsen i FAHU-organisationen og ADDAs projektleder besøger en
selvhjælpsgruppe i Sotr Nikom Distriktet i Cambodia.

ADDA har fået CICOM, fase II godkendt
Vores CISOM projekt i Oddar Meanchay, Cambodia er ved at slutte (ultimo februar),
så det er en stor glæde at ansøgningen til CISU om en fase II har båret frugt. Vi har
fået 3 år mere til at fuldføre projektet!

Selvhjælpsgruppe i Anlong Vaeng landsbyen i Oddar Meanchay holder møde og
fortæller om deres projektaktiviteter og -resultater.

Adda modtager award i Vietnam

Vietnam Union of Friendship Organisations (VUFO) holdt 65 års fødselsdag d. 16.
November. Ved den lejlighed deltog ADDAs National Manager i Vietnam, Mr. Nguyen
Ngoc Hung. ADDA blev inviteret og blev tildelt en award for vores bidrag til udvikling i
Vietnams landområder. Det er Mr. Hung i midten.
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