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Kære alle

Velkommen til ADDA´s online-nyhedsbreve i 2015
I årets første nyhedsbrev kan du bl.a. se billeder fra de nye brøndbyggerier i Cambodia, som er kommet i gang i kraft af
ADDA´s juleindsamling. Tusind tak for gaverne. Man kan stadig donere, se linket i nyheden.

I Tanzania gror soyabønnerne nu på de første marker. Langsomt bevæger trepartssamarbejdet mellem NADO, ADDA og
VANTAGE sig fremad.

Nu bliver der bygget brønde i Cambodia

Selvhjælpsgrupper i Srer Keut landsbyen i Oddar Meanchey, Cambodia er lykkelige for deres nye brønde,
som er under opbygning.

Det er hårdt arbejde at bygge brønden
Brønden her er med 6 brøndringe, og heldigvis er der masser
af vand. Bonden er ved at bygge et nyt hus, som følge af de forbedringer familien har oplevet i CISOM projektet.

Det er mændene, der laver det hårde arbejde med at udgrave brønde

Man starter med at udgrave en brøndring og så fremdeles.
Det tager ca. 6 dage førend brønden er færdig gravet, og så skal der
tætnes med cement. Cambodianerne ved godt, at man skal bruge et stearinlys, når brøndhullet er langt nede, så man kan holde øje
med, at der er ilt nok.
Du kan stadig støtte brønde og risbanker i Cambodia her
Læs mere her (s. 9 og s.12)

Nyt fra FAHU grupperne i Cambodia

Her er en gruppe, som har godt gang i opsparingen, og som i øvrigt har opnået gode resultater med advocacytræningen. Gruppen har påvirket myndighederne til at forbedre vejene i deres landsby og reparere en bro.

Nyt fra soyabønneprojektet i Tanzania – Solen skinner på NADO!
Her i slutningen af februar har ADDA og NADO haft besøg af Direktør Vipul og Manager Nishant fra indiske
Vantage

.
Den 24. februar var Vantage Organic Food´s direktør, Mr. Vipul Gupta, fra storbyen Jaipur i
Indien for første gang på besøg hos NADO i landsbyen Igwachanya.

Formålet med besøget var at følge op på udviklingen i marken og se resultatet af det meget tætte daglige samarbejde, som har
udviklet sig mellem Vantage's manager, Mr. Nishant Sharma, NADO's direktør John Wihallah og projektets ansatte
landbrugsrådgivere og småbønder.
Status er, at flere end 450 småbønder nu har valgt at lade sig registrere med henblik på øko-certificering. Flere af disse bønder har
allerede sået sojabønner på deres marker, som vil blive høstet til maj.

Nyt nummer af News and views
News and Wiews nr. 29 udkommer lige efter påske, vi forbereder gode artikler med nyt fra ADDAs projekter Cambodia,
Vietnam og Tanzania.
Læs december nummeret af News & Views her
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