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ADDA har 20 års jubilæum! 

 

ADDA har 20 års jubilæum i år og det er vi fantastisk glade og stolte over! Vi håber at du har lyst til at hjælpe os med at 

udbrede kendskabet til ADDA, så flere har lyst til at støtte arbejdet. Her er nogle ideer til hvad du kan gøre: 

·         Er du ikke medlem, så skynd og bliv det på adda.dk 

·         Videresend dette nyhedsbrev 

·         Videresend medlemsbladet News & Views 

·         Like us på Facebook 

·         Videresend link til vores hjemmeside 

Vi kommer også gladeligt ud og fortæller om vores arbejde og projekter, så book os endelig til foredrag og andre 

arrangementer på tlf: 24 47 13 07 eller mail: adda@adda.dk 

ADDA blev stiftet i marts 1994 på baggrund af personlige relationer og kontakter i Cambodia og Vietnam. Niels Dumas-

Johansen, Bodil Pallesen samt Evelyne Dumas-Johansen tog til Cambodia i februar 1994 og indledte et frugtbart 

samarbejde med arkitekt Outey Mea, dette førte til ADDA’s første projekt. ADDA blev stiftet i marts 1994 og mere end 30 

personer mødte op på den stiftende generalforsamling, og der blev nedsat en bestyrelse. Formålet med foreningen har 

fra starten været at imødekomme behovet for landbrugsudvikling i Sydøstasien. Med mange solide resultater bringes 

erfaringerne nu også videre til Afrika, hvor ADDA har haft projekt i Tanzania siden 2009. I årenes løb har ADDA 

modtaget over 130 millioner kroner i støtte fra Danida, EU, Verdensbanken, CISU (tidligere projektrådgivningen) samt 

private sponsorer og donorer. Støtten har betydet at mere end 50.000 bønderne har kunnet modtage undervisning i 

forbedrede dyrkningsmetoder og hermed har mere end 50.000 familier fået forbedret deres livsvilkår. 

Du kan læse meget mere om foreningens første år i det nye nummer af News & Views her. 

 

http://www.adda.dk/register.html
http://www.adda.dk/UserFiles/pdf/info_materiale/news_and_views/adda27oknet11.pdf


Husk generalforsamlingen d. 21. maj 2014        

Generalforsamlingen finder i år sted d. 21. maj. Som vanligt afholdes generalforsamlingen på Kalø Økologiske 

Landbrugsskole, læs indkaldelse med program her. 

 

FAHUFonden støtter selvhjælpsgruper i Cambodia                              

FAHU-fonden har valgt at støtte selvhjælpsgrupper i Cambodia med 600.000 kr.! Det er de fattigste grupper, der også 

har deltaget i det afsluttede IWEP-projekt, som får støtte til deres aktiviteter. Donationen er den største private donation 

ADDA har modtaget nogensinde. 

I marts måned besøgte en lille delegation fra fonden grupperne og fik mulighed for at se hvordan ADDA har arbejdet 

med at kapacitetsopbygge kvindegrupperne. 

Læs mere om besøget i det nye News and views (side 10-11). 

 

Ny medarbejder på sekretariatet 

 

Mads Christensen er ny medarbejder på sekretariatet og startede 1. april. Mads er geograf og har solid erfaring med 

kommunikationsopgaver i foreningsregi. Mads’ opgaver består blandt andet i at koordinere årets Verdens Bedste 

Nyheder kampagne samt andre arrangementer. Andre kommunikationsopgaver er hjemmeside forbedring og opdatering 

samt videreudvikling  af ADDA’s facebook side.     

 

Facebook 

http://adda.dk/index.php/material/gen2014.html
http://www.adda.dk/UserFiles/pdf/info_materiale/news_and_views/adda27oknet11.pdf


 

ADDA’s nye tiltag på facebooksiden er ”Dagens billede”. Hver dag poster vi et nyt billede fra et projekt i ét de tre 

samarbejdslande. Skynd dig at følge med inde på vores facebookside her. 

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares. Ønsker du at komme i kontakt med ADDA bedes du skrive tiladda@adda.dk. Hvis du ikke 

ønsker at modtage nyhedsbreve fremover bedes du også rette henvendelse til nævnte emailadresse. 

 

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

