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Nu er det forår, og det er det også i ADDA!
Vi har i vinterens løb afsluttet INFOSE- projektet i Cambodia og VLA II og Song Da II i Vietnam. Alle tre projekter er sluttet med
fine evalueringer, og nu skal vi videre! Samtidig med at der er meget at se til med de eksisterende projekter, er der også
forårstravlhed i ADDA med at skabe nye projekter, så arbejdet for at opnå forbedrede indkomster og fødevaresikkerhed for fattige
familier kan fortsætte.

Indkaldelse til Generalforsamling
Du indkaldes hermed til ADDAs årlige generalforsamling, som finder sted på Kalø Landbrugsskole, Rønde d. 18. maj kl. 19.30. Sæt
kryds i kalenderen og mød op, hvis du kan. Se indkaldelse og dagsorden her.

News & Views udkommer d. 25. april 2015

ADDAs medlemstidskrift, News & Views nr. 29, er netop gået i trykken og udkommer d. 25.04.15.Hvis
du er medlem af ADDA får du tidskriftet med posten. Hvis ikke du er medlem vil vi gerne opfordre dig til at blive det, så du kan
følge med i, hvordan ADDA hjælper nogle af verdens fattigste områder med vækst i hverdagsøkonomien og lokal fødevareforsyning.

Kompost og plantemedicin i Tanzania

En bonde fra Chalowe- landsbyen forklarer til NADO´s direktør John Vihallah, hvordan han tilbereder et
pesticidbekæmpende pulver af fintsnittede plantedele. Her i en markskole med kål.
Mange bønder i det sydlige Tanzania kendte ikke til brug af dyregødning og kompost som jordforbedrende midler før deltagelse i
markskolerne. Det er en stor fordel, at denne viden har fundet rodfæste hos bønderne, siger NADO´s direktør John Vihallah.
Trepartssamarbejdet under opbygning mellem ADDA, NADO og det indiske grovvareselskab VANTAGE om dyrkning af
økologiske soyabønner til verdensmarkedet fordrer certificering. Derfor er John Vihallah, NADO´s direktør, opmærksom på dels at
udbygge bøndernes viden om økologiske dyrkningsmetoder, dels at samle og værdsætte den overleverede viden bønderne allerede
har om jordbrug, f.eks. brugen af medicinplanter til plantebeskyttelse. Læs mere i News & Views nr. 29.

ADDA byder velkommen til Helena og Marianne
I marts 2015 er to nye medarbejdere startet på ADDA- kontoret i København.

Helena Øhlenschläger Larsen, uddannet cand. agro. 2013, har siden da arbejdet hos
Naturerhvervsstyrelsen som forsøgsmedarbejder og som akademisk medarbejder på Københavns Universitet i sektionen for Global
Udvikling, hvor hun arbejdede på et projekt på Borneo. Hun brænder for at arbejde med udvikling af landbrug og glæder sig til
arbejdet som fundraiser hos ADDA. Helena er ansat i en løntilskudsstilling.

Marianne Nørgaard Jensby er nyuddannet kandidat i Udvikling og Internationale Relationer. I løbet af sin
studietid har hun bl.a. studeret i Malaysia og været i praktik i en kenyansk NGO, der arbejder med kvinderettigheder. Hos ADDA er
hun i praktik og er en del af ”NADO in Focus II”. Hun glæder sig til at følge og bidrage til projektets udvikling – ikke mindst
sojabønneprojektet.

INFOSE: Micro Business Development Service

På Youtube ligger en lille film, som opsummerer nogen af de gode resultater, der er opnået
igennem INFOSE- projektet ´Micro Business Development Service´ (MBDS).

MBDS metoder og redskaber er blevet udviklet og testet fra 2011 - 2015 med mere end 700 meget fattige mikro- iværksættere som
deltagere, enten som individer eller i grupper. Se videoen her.

Kvindelig pottemager: "Min forretning går bedre på grund af den lade til opbevaring, som jeg har fået støtte til gennem INFOSE
projektet. Før kunne jeg brænde op til 70 stykker ad gangen, nu kan jeg brænde 140".

Hjælp med at nyhedsbrevene når ud til endnu flere!
Fortæl din ven og din nabo at ADDA udsender nyhedsbreve som dette. Med blot et klik og en mailadresse på ADDAs
hjemmeside: www.adda.dk, får du en enestående mulighed for at følge med i stort og småt i ´marken´ og i organisationen.
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