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De kan selv - 

hvis de får en hånd! 

 

Hjælp til Selvhjælp - 

der rykker!  

 

  

 

 

Velkommen til ADDAs sommernyhedsbrev. 

Traditionen tro er der travlt i ADDA om foråret, sådan var det også i år.  Vi har bl.a. 

gennemført ´Workshop på Højskoler´ med Sinang og Kimleng, holdt Cambodia- aften 

på Kalø Landbrugsskole, startet et nyt projekt om produktion af økologiske fødevarer 

i Vietnam, udgivet et nyt News & Views nr. 31, og vi har holdt den årlige 

generalforsamling. Og husk, det er vigtigt vi fortæller om vores arbejde, så vi fortsat 



 

kan finde støtte til ADDAs bidrag til udvikling i nogle af verdens fattigste landområder. 

Find mere på www.adda.dk og følg ADDA på Facebook. 

   

ADDA ønsker alle en god sommer! 

 

Sinang og Kimleng tog højskoleleverne med storm! 

Det var et stort og vellykket arrangement, 

da ADDA afholdt Workshops om 

´Landbokvinder og Selvhjælpsgrupper i 

Cambodia´ på 3 højskoler, nemlig 

Silkeborg, Rønde og Brenderup i 

slutningen af april og begyndelsen af maj.  

ADDA takker for den fine modtagelse på 

alle tre højskoler - Workshoppen gik godt, 

det var sjovt at prøve, og vi vil gerne gøre 

det igen!  

 

Mrs. Yun Sinang, ADDAs projektleder for CISOM- projektet og Mr. Ouk Kimleng, 

jurist og workshopfacilitator for ADDAs projekter i Cambodia var medundervisere.  

 

Det, der gjorde oplevelsen til noget ganske særligt for eleverne på højskolerne, var 

mødet med Sinang og Kimleng. De to dygtige medarbejdere forestod den del af 

workshoppen, som dels bestod af en præsentation af ADDAs metoder til opbygning 

og styrkelse af selvhjælpsgrupper og dels et rollespil, hvor deltagerne kunne 

gennemspille en case om jordrettigheder.  

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


           

Det var især rollespillet som fangede elevernes opmærksomhed. De skulle spille 

henholdsvis en gruppe af repræsentanter fra selvhjælpsgrupper i et landområde, dels 

en gruppe, som bestod af myndighedspersoner. De to grupper mødtes til forhandling 

i ´Public Forum´ om rettigheder til skøder på jord og kompensation for jord, som var 

inddraget af myndighederne til byudvikling. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

  

Højskoleeleverne gav under afslutningen 

af workshoppen udtryk for, at de var glade 

for at have fået udvidet deres viden om, 

hvordan ADDA, som eksempel på en 

NGO, arbejder - de havde ikke vidst meget 

om NGO´er før – og at de gennem 

rollespillet havde forstået meget mere om, 

hvad det vil sige at være fattig og leve med få eller ingen samfundsmæssige 

rettigheder. Det, at landsbybeboerne først måtte lære at stå frem og i fællesskab 

fremføre deres behov for myndighederne for at opnå forbedrede levevilkår, blev en 

øjenåbner for eleverne. 

 

ADDA har fået støtte fra CISU til gennemførelse af workshoppen. 



 

Vi vender tilbage med nye workshops til efteråret! 

Læs artiklen i fuld længde her og se mange flere billeder på www.adda.dk 

 

Mange kom til Cambodia- aften på Kalø Økologiske Landbrugsskole 

 

I forbindelse med Workshop på højskoler 

afholdt ADDA en velbesøgt Cambodia- 

aften d. 2. maj, hvor medlemmer, venner 

og andre interesserede kunne få lejlighed 

til at høre de to ADDA- nøglemedarbejdere 

fra Cambodia, Mrs. Yun Sinang og Mr. 

Ouk Kimleng fortælle om arbejdet blandt 

fattige landsbybeboere i Oddar Meanchey 

og Siem Reap provinserne i Cambodia. 

Salen var fyldt og interessen fra tilhørerne var 

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


 

stor.   

 

 

Nyt projekt om økologisk produktion af landbrugsvarer i Vietnam. 

ADDA opnåede netop en bevilling fra CISU til et nyt projekt i Vietnam, som skal 

fremme økologisk produktion af grøntsager, inden de hårde nedskæringer i 

udviklingshjælpen til verdens fattigste områder blev en realitet. 

Der ligger nu en samarbejdsaftale mellem ADDA og Vietnam Organic Agricultural 

Association (VOAA), om yderligere udvikling af produktionen af økologiske fødevarer 

til især storbyer i det nordlige Vietnam.



 

 

I projektet lærer landmændene om vigtigheden af samarbejde ved planlægning og 

afsætning af avlen. 

Der er behov for en organiseret og sikret afsætning af produkterne, så landmanden 

kender de økonomiske betingelser. Produktionen af økologiske produkter sker for det 

meste efter aftale med køberne. Dermed er såvel afsætning som pris sikret. 

Produkterne bliver afhentet af indkøberne, så landmændene kan bruge tiden i 

marken og ikke på transport til markedet på en knallert. 

ADDAs ansatte i Vietnam glæder sig til at gennemføre det treårige projekt. Læs 

videre i artiklen her i det nye  News & Views 31.  

 

Nyt nummer af News og Views udkom midt i maj.  

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


 

Der er mange flere nyheder fra ADDAs 

projektlande, Vietnam, Cambodia og Tanzania i bladet, som bliver sendt til alle 

medlemmer pr. post, men du kan også læse online her eller via www.adda.dk. 

  

 

Fint fremmøde ved Årets generalforsamling. 

ADDA’s årlige generalforsamling blev 

afholdt d. 23. maj, igen i år på Kalø 

Økologiske Landbrugsskole. Bestyrelsens 

beretning (Årsberetning for 2015) blev 

fremlagt af bestyrelsen, først ved Søren 

Jørgensen (formand og landeleder 

Vietnam), dernæst Bodil Pallesen 

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

Årsregnskabet blev fremlagt af Bodil Pallesen, økonomiansvarlig, og herefter 

godkendt af forsamlingen. Medlemsbidraget blev fastlagt og forbliver uændret. Søren 

T. Jørgensen og Mike Arbon var på valg. Søren T. Jørgensen modtog genvalg til 

formand, mens Mike Arbon ønskede at stoppe. I stedet blev Povl Nørgaard valgt ind i 

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


 

bestyrelsen, og Torben Huus Bruun overgår nu fra 1. suppleant til bestyrelsen, fordi 

Jacob Winter Nymann ønskede at trække sig og i stedet stille op som suppleant, han 

blev valgt som 1. suppleant. 2. suppleant er Arne Grønkjær Hansen. 

Bestyrelsesmedlemmer er valgt for en treårig periode. Suppleanter er valgt for en 

etårig periode. 

Efter generalforsamlingen var der hyggeligt kaffebord, og snakken gik livligt om 

ADDA og landbrugsudvikling. 

Stor tak til alle fremmødte. 

 

Læs bestyrelsens beretning her. 

Formand, Søren T. Jørgensen takker Mike Arbon for 

mere end 10 års trofast arbejde for ADDA.  

 

 

 

http://adda.dk/adda-agricultural-development-denmark-asia/om-adda/aarsberetninger/

