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Hjælp ADDA med at sprede                                               

Igen i år er ADDA med i den landsdækkende event Verdens Bedste Nyheder, hvor Danida og over 90 folkelige organisationer går 

sammen om at fortælle danskerne at fattigdom kan afskaffes.Selve eventen foregår fredag d. 12. september 2014 over hele landet, 

hvor over 1.500 frivillige deler Verdens Bedste Nyheder ud. 

ADDA har 20 års jubilæum i år og vi håber derfor på at vi kan vise os frem på bedste maner. Derfor søger vi frivillige, der 

har lyst til at være med til eventen fredag morgen fra kl. 7-9 i København. Det plejer at være rigtig hyggeligt, og du kan 

møde andre frivillige og ansatte hos ADDA. Efter uddelingen slutter vi af med the/kaffe og et stykke brød. 

  

Så kom og hjælp til og få en sjov og hyggelig fredag formiddag i godt selskab på Trianglen i København. 

 

Du kan kontakte os på e-mail: mads@adda.dk eller ringe på tlf. 24 47 13 07 hvis du vil være med. 

 

ADDAs generalforsamling 2014 

ADDA’s årlige generalforsamling blev afholdt d. 21. maj, igen i år på Kalø Økologiske Landbrugsskole.  Bestyrelsens 

beretning (Årsberetning for året 2013) blev fremlagt af bestyrelsen, først ved Bodil Pallesen, dernæst Kirsten Stevens (information), 

Ove Christensen (Vietnam) sekunderet af Arafa Khatib, Bodil Pallesen (nu som landeleder for Cambodia), samt endelig Mikael 

Jönson (landeleder for Tanzania). Årsregnskabet blev godkendt af forsamlingen og medlemsbidraget blev fastlagt og forbliver 

uændret. Ove Gejl Christensen og Mike Arbon var på valg til bestyrelsen. Ove Gejl Christensen ønskede genvalg til bestyrelsen, 

mens Mike Arbon ikke ønskede genvalg. Ove Gejl Christensen blev genvalgt, og Jacob Winther Nymand, bestyrelsens forslag til 

kandidat blev valgt efter afstemning, da Tove Bang også stillede op. Tove Bang blev istedet valgt ind som suppleant til bestyrelse 

sammen med Mike Arbon. Anne Marie Foged og Kirsten Stevens ønskede ikke genvalg til bestyrelsen, og de fik en stor tak for deres 

mangeårige engagement og indsats i ADDA's bestyrelse .  

 

 

Læs bestyrelsens beretning her 

Læs referatet her 

  

  

  

mailto:mads@adda.dk
http://www.adda.dk/UserFiles/pdf/arkiv/aarsberetning/Bestyrelsensberetning2013.pdf
http://www.adda.dk/UserFiles/pdf/arkiv/aarsberetning/Bestyrelsensberetning2013.pdf
http://www.adda.dk/UserFiles/pdf/arkiv/general/referatgeneralforsamling2014underskrifter.pdf


 

 

Nyheder fra Vietnam 

FIGNAHB 

Den 19 maj 2014 begyndte selvhjælpsgruppen Dai Cuong opførelsen af en kunstvandings kanal i landsbyen Tham, 

beliggende i Nghe An provinsen. Den 200 meter lange kanal er finansieret af ADDA igennem FIGNAHB (styrkelse af 

bondegrupper blandt etniske minoritetsgrupper i provinserne Nghe An og Hoa Binh) projektet, i samarbejde med Nghe 

An’s Landboforening. Det forventes at kanalen kan bidrage til vandingen af 7 hektar marker for 20 husstande i området, 

og derudover beskytte landsbyen for oversvømning i regnsæsonen. 

 

 

Dette er netop en af kerneaktiviteterne i projektet, hvor 40 FIG’er (Farmer Interest Groups) får 25 mio Vietnamesiske dong (ca. 7500 

kr.) til at udforme et projekt til gavn for lokalsamfundet. 

Dai Cuongs leder, Ms. Le Thi Nga forklarer: ”Vores oprindelige idé var at bygge en legeplads for børn, men efter et landsby 

møde besluttede vi at prioritere landbrugsproduktionen. Med støtte fra lokale facilitatorer, skrev vi et projektforslag og udformede et 

detaljeret budgetoverslag. Det samlede budget for byggeriet er på 75 mio. dong hvoraf de 25 millioner er finansieret af ADDA, og 

resten bidrager grupperne selv til i form af arbejdskraft og 150.000 dong per husstand.” 

CEMI 

Opstart af CEMI (Klimaforandringer og etniske minoriteter I det nordlige Vietnam) projektet 

CEMI projektet begynder officielt i juli måned, og har til formål at udvikle bæredygtige landbrugssystemer i 

projektområderne, ved at introducere miljøvenlige produktionsteknologier med færre kulstof emissioner til de lokale bønder. Til at 

begynde med skal projektet gennemgå de miljømæssige problemer, eksempelvis erosion og siltation af floder som konsekvens af 

intensiv landbrugsproduktion på skrænter, sammen med de lokale myndigheder. Derefter skal et uddannelsesprogram udvikles og 

markskoler gennemføres I området.  

 

ADDA's udvikling på facebook fortsætter                                                          

ADDA's facebook side er i konstant udvikling, og udover vores daglige billede, opdaterer vi jævnligt siden med nyheder 

og videoer.  

Udviklingen er gået enormt hurtigt siden slutningen af sidste år, og fra tiden omkring August/September 2013, hvor vi 

havde omkring 100 likes, har vores facebook side nu knap 11.000 likes. 

 

http://www.facebook.com/pages/Agricultural-Development-Denmark-Asia-ADDA/115051705252740

