
Af Søren Thorndal Jørgensen,  
formand for ADDA og videnskabelig 
assistent på KU-LIFE

Der findes formodentlig ikke kun én 
fællesnævner der kan forklare, hvorfor 
nogle lande er forblevet fattige og an-
dre har udviklet sig. Alligevel har jeg 
gennem 15 års rejser og ophold i ud-
viklingslande set flere fællestræk, som 
kunne pege på at manglende tillid kan 
forårsage mindre udvikling. Det være 
sig manglende tillid fra befolkningen 
til lederne af et land, eller manglende 
tillid fra lederne i forhold til befolk-
ningen. Også manglende tillid befolk-
ningen imellem kan have negativ be-
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tydning. Endelig kan tilliden til ens 
egen formåen (selvtillid) fuldstændig 
forhindre personlig udvikling.
Hvad er tillid og kan det måles? I fa-
milien er tillid grundstenen for en tryg 
opvækst og består af gensidig respekt 
og tiltro. I Jylland kan tillid også ud-
møntes i en spytklat og et håndslag; 
hvorfor spilde tid med en kontrakt! 
Men tillid kan ikke måles direkte, alt-
så ikke noget med antal meter, kilo, 
minutter, celsius eller andre SI-enhe-
der. Økonomer har sporadisk forsøgt 
at tage temperaturen på folks tillid. 
Mest i forhold til hvordan forbrugeren 
ser fremtiden og hvor mange penge 
man vil bruge. Det kaldes forbruger-

tillid. Den seneste økonomiske krise 
må have begravet tilliden til økonomer 
og deres indikatorer, for ingen hav-
de jo forudset udfaldet. Altså har vi 
at gøre med en størrelse som er stort 
set umulig at måle, og alligevel påstår 
jeg, at tillid er vigtig. Ja, for hvad er 
alternativet til tillid. På systemniveau, 
altså som et land, giver manglende til-
lid sig ofte udslag i øget kontrol, mag-
tanvendelse, og rigide systemer med 
manglende fleksibilitet og handlekraft. 
For befolkningen betyder manglen-
de tillid til lederne, at man ikke føl-
ger landets love, hvilket giver en slags 
anarkitilstande, hvor den stærkeste 
får ret. Manglende tillid til systemet 
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kan også betyde, at man har en høje-
re opsparing end ellers, gerne i dollars 
i ulandene, da man jo altid skal sik-
re sig både mod valutaudsving og al 
den usikkerhed der følger med mang-
lende tillid. En øget opsparing giver 
mindre vækst og langsommere udvik-
ling. Manglende tillid befolkningen 
imellem betyder at alle arbejder for 
sig selv og stordriftsfordele mistes. 
De fleste mennesker har også speciel-
le evner indenfor et bestemt område, 
som kun kan optimeres og udnyttes 
såfremt man arbejder sammen og de-
ler kagen. Altså har tillid til, at der vil 
være en rimelig fordeling af fortjene-
sten ved at arbejde sammen.
I ADDA arbejder vi med teknisk træ-
ning i grupper på 20-30 landmænd 
som efterfølgende opfordres til at 
danne en gruppe (virksomhed), som 
endeligt skal munde ud i aktivite-

I løbet af 2010 har ADDA modtaget 
donationer fra både private bidragyde-
re, firmaer og foreninger. Vi er utro-
ligt glade alle bidragene, og donati-
onerne har blandt andet bidraget til 
selvhjælpsgrupper i Cambodja, og 
også bønderne i Vietnam og Tanzania 
har modtaget støtte.
I 2011 håber vi at flere vil bidrage og 
dermed støtte bønderne i Vietnam, 
Cambodja og Tanzania. Vi kunne i 
ADDA godt tænke os at blive god-
kendt af SKAT som forening, der er 
berettiget til at modtage gaver, som 
kan fradrages ved indkomstopgørel-
sen. Hjælp os med dette ved at done-
re et bidrag. Hvis vi i ADDA kan nå 
at modtage 50 bidrag à minimum 50 

ter indenfor landsbyudvikling. Man 
kan ikke hoppe et trin over i kæden, 
for så mangler den tillid, som er ce-
menten der holder systemet sammen. 
Processen er langsom, men der fin-
des ikke et brugbart alternativ, og det 
kan ikke anbefales at forkorte pro-
cessen eller finde på smarte tricks til 
at danne tillid. Nogle af vores grup-
per ender ikke med en gruppedannel-
se, og det er også det bedste, for fri-
villighed skal være drivkraften, ellers 
er det lutter spildte kræfter. I Viet-
nam forsøger ADDA nu med gruppe-
dannelse uden opstartskapital. Det er 
nyt og spændende at følge, om land-
mændene stoler så meget på hinan-
den, at gruppedannelsen kan blive ef-
fektiv uden opstartskapital til at starte 
en mindre virksomhed. Træningen i 
markskolerne gennem en hel sæson 
øger hver enkelt landmands selvtillid 

kr. inden efteråret, kan vi ansøge om 
at blive godkendt af SKAT, og du kan 
får mulighed for at trække dit bidrag 
fra i skat.

Følgende fradragsregler gælder:
•	 De	første	500	kroner	er	ikke	 
 fradragsberettigede.
•	 Der	kan	maksimalt	fradrages	 
 14.500 kroner om året.
•	 Ægtefæller	har	ret	til	at	benytte	 
 hver deres fradrag.
•	 Medlemskontingentet	er	ikke	 
 fradragsberettiget.
Giver du bidrag til flere organisationer, 
skal det årlige bidrag være på mindst 
500 kroner til hver organisation for at 
beløbene kan lægges sammen.

og via samarbejdet i markskolen øges 
tilliden iblandt landmændene. Endelig 
har ADDAs projekt med juridisk bi-
stand til landbefolkningen afdækket et 
enormt behov for information om ba-
sale rettigheder, som kan bidrage til 
øget tillid til offentligheden i Vietnam. 
I Cambodja er der et stort behov for at 
få genskabt tilliden iblandt befolknin-
gen, og ADDAs projekter i Cambod-
ja medvirker i høj grad hertil ved at 
arbejde med selv-hjælpsgrupper som 
samarbejder på tværs af familier.
Tillid er vigtigt og tabt tillid er svær at 
genopbygge. Indtil man finder en me-
tode til at måle tillid på, er vi nødt til 
at stole på at det vi gør, er rigtigt. Jeg 
er overbevist om, at vores arbejdsme-
toder er succesfulde og jeg håber at 
andre vil følge med i ADDAs arbejde, 
hvor vi forsøger at være tillidsvæk-
kende og tillidsskabende.

Eksempel: 

Organisation Årligt bidrag
ADDA kr. 1500
Organisation X kr. 900
Organisation Y kr. 400

Bidraget til ADDA og organisation X 
er begge på kr. 500 eller derover og 
giver dig dermed et fradrags-berettiget 
bidrag på i alt kr. 2400. De første 500 
kr. får du ikke fradrag for, og du får 
derfor et samlet fradrag på 1900 kr. 
Det maksimale årlige fradrag er dog 
stadig 14.500 kroner.
Hvis ADDA godkendes, vil vi ind-
berette donationer som modtages til 
SKAT. 

ADDAs yngste medlem, Frederik Koch Jørgensen, hilser på Bodil Pallesen,  
der som en af initiativtagerne til ADDA har været længst med i foreningen. 

Som det ses er der meget spændende at fortælle!

News & Views udsendes til ADDAs 
medlemmer	2	gange	om	året.	Ældre	
numre kan ses på ADDAs hjemmeside.
www.adda.dk

Redaktør af News & Views nr. 21: 
Anne-Marie Foged

ADDAs adresse: 
Vodroffsvej 21A, st. 
1900 Frederiksberg C
Telefon 97 40 29 98  
Mail: adda@adda.dk

Tryk: Kolind Bogtrykkeri I/S

ADDA News & Views / Agricultu-
ral Development Denmark Asia 

Gaver og donationer
– Giv et bidrag og træk det fra i SKAT
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ADDAs årl ige generalforsamling f inder  sted
onsdag den 25. maj  2011  kl . 19.30 

på Kalø Økologisk Landbrugsskole,  
skovrider vej  1 , 8410 Rønde

Dagsorden ifølge vedtægter:
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
5. Fremlæggelse af det indeværende års budget
6. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
7. Fastlæggelse af medlemsbidrag for følgende kalenderår
8. Valg til bestyrelsen (Ove Gejl samt Karin Pirhofer er på valg)
9. Godkendelse af statsautoriseret revisor, der indstilles af bestyrelsen til 

godkendelse
10. Eventuelt

G e n e ra l f o r s a m l i n g  2 0 1 1

Emner og forslag som ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal fremsendes til 
bestyrelsen senest d. 13. maj på e-mail til 
adda@adda.dk. Forslag med begrundelse 
kan læses på foreningens hjemmeside se-
nest 5 dage før generalforsamlingen.

Over det på generalforsamlingen pas-
serede udfærdiges et mødereferat, der 
underskrives af dirigenten. Mødereferatet 
offentliggøres på foreningens hjemmeside 
www.adda.dk 
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Kærlighed, Forening og Samarbejde
eller – Upendo, Muungano og Umoja
Indtryk fra et besøg hos markskoledeltagere i Tanzania

Af Anne-Marie Foged,  
ADDAs bestyrelse

Regntiden var godt i gang, så alt stod 
frugtbart og grønt mod den røde jord, 
da jeg sammen med Niels Johansen, le-
der af ADDAs projekt i Tanzania, be-
søgte Njombe-distriktet 760 km sydvest 
for Dar es Salaam i januar. 
Hvis man bare lige dumpede ned uden 
at kende vilkårene, man lever under her, 
ville man tro man var kommet til para-
dis. Her oppe i knap 2000 meters høj-
de er temperaturen og luftfugtigheden 
behagelig, landskabet er meget smukt 
og varieret, og folk er glade, venlige og 
imødekommende og ser sunde og raske 
ud i deres farvestrålende tøj.
Virkeligheden er dog meget mere kom-
pleks end som så, og der er gode grun-
de til at ADDA har ønsket at hjælpe 
lokalbefolkningen her til at forbedre de-
res tilværelse.

Baggrunden
Tanzania er et af de afrikanske lande, 
der har et rimeligt velfungerende demo-
krati, men korruptionen er stor, og hvad 
sundhed angår, er HIV / AIDS, sammen 

med malaria og andre infektionssyg-
domme, årsag til at gennemsnitsalderen 
kun er på 43 år og at børnedødelighe-
den er på 104 børn ud af 1000. Af de 39 
mio. indbyggere bor de 76 % på landet, 
så en meget stor del af befolkningen ar-
bejder som bønder.
Når det lige blev Njombe-området, der 

blev stedet for ADDAs 2-årige pilotpro-
jekt, hænger det sammen med (som det 
er beskrevet i News & Views nr. 19), 
at vi her fandt vi en meget egnet sam-
arbejdspartner i den lokale landbrugs-
organisation NADO. NADO ledte ef-
ter nogen, der kunne hjælpe dem med 
at udvikle deres førsteprioritet og fo-
kus, nemlig landbrug, og foreningens 
karismatiske formand, nu direktør, John 
Wihallah, forstod – og bifaldt - hur-
tigt kernen i ADDAs arbejdsmetoder og 
principper, og var parat til at satse NA-
DOs gode omdømme ved at binde så 
godt som hele foreningens virke op på 
samarbejdet med ADDA.

NADO er meget respekteret i området, 
et område der er blevet udvidet for ny-
lig, i og med at Njombe er blevet ud-
nævnt til distriksthovedstad. I modsæt-
ning til andre landbrugsorganisationer 
er NADO ikke knyttet til et politisk par-
ti eller afhængig på anden måde, og 
mange nye landsbyer er interesseret i 
at blive medlem og i at afholde mark-
skoler. Flere gange oplevede vi op mod 
70 – 80 mennesker, der kom vandrende 
fra mange forskellige nabolandsbyer til Majsen måles hver uge

Markskolen i Lugoda har fået sat et halvtag op til at sidde under til de ugentlige møder.
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præsentationsmøder, hvor John Wihal-
lah og andre fra NADO sammen med 
Henrik fra ADDA forklarede hvad der 
kræves for at blive medlem af NADO 
og for at få en markskole til landsbyen. 
Det er meget vigtigt for at opnå et suc-
cesfuldt projekt, at deltagerne får et re-
alistisk billede af hvad de skal selv skal 
bidrage med. Og det bliver gjort klart at 
hvis ikke mødeprocenten i markskolen 
ligger på omkring 80 %, vil den ikke 
blive gennemført.
Pilotprojektets formål er at afklare om 
vores samarbejdspartner er den rigtige 
og om de undervisningsmetoder vi har 
haft så stor succes med i Asien, også vil 
fungere i Afrika. 
Her, 1½ år inde i projektet, begynder 
der at tegne sig et billede af hvad det er 
realistisk at forestille sig af resultater. 
Og heldigvis ser det ud til at samarbej-
det med NADO kører rigtig godt og at 
konceptet med træning af lokale træne-
re (ToT) og markskoler (FFS), også vil 
fungere i Afrika, så vi håber meget at 
Danida vil godkende vores ansøgning 
om en 4årig fortsættelse.
34 lokale trænere er blevet uddannet 
med hjælp fra landbrugsskolen Xuan 
Mai i Nordvietnam og ADDAs dygtige 
folk i Hanoi, og 2 af NADOs landbrugs-
konsulenter har fået en efteruddannelse. 
Når pilotprojektet er slut til september, 
skulle godt 3000 bønder gennem mark-
skoledeltagelse have fået en solid viden 
om såvel bedre dyrkningsmetoder som 
samarbejde i grupper.

Kærlighed, Forening og Samarbejde
Under vores besøg var der stor travlhed, 
fordi regnen og dermed dyrkningssæ-
sonen var begyndt. 62 markskoler á 30 
bønder (hvoraf 85 % er kvinder) med 
majs som afgrøde var i gang på 3. – 4. 
uge af de 4 måneders forløb. Det var en 
stor oplevelse at se med hvor stort en-
gagement de deltagende bønder gik til 
sagen. De er selvfølgelig blevet valgt 
omhyggeligt ud med hjælp fra landsby-
ledere og NADO for at sikre at kun vir-
keligt interesserede kommer med i en 
markskole. Der bliver lagt stor vægt på 
at kun de bønder, der vil deltage aktivt, 
får lov at være med. Hvad de har ud-

sigt til, er gratis undervisning, mulighe-
den for på længere sigt at kunne tjene 
mere på deres landbrug, et certifikat når 
markskolen er afsluttet og en ADDA-
kasket. Der er ingen kontanter til delta-
gerne fra projektet, kun ekstra arbejde 
ved siden af det sædvanlige markarbej-
de, for pengene i projektet går til at ud-
danne og aflønne trænerne og til faci-
liteter såsom papir, skriveredskaber og 
måtter at sidde på under halvtag eller i 
forsamlingshuset.
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John Wihallah i diskussion med en markskoledeltager

Foran NADOs kontor i Iguachanya: 
Alfred (formand for NADO), Sara (regn-
skabsassistent), Catherine (assistent), 
Greyson (landbrugskonsulent), Niels 
Johansen, Anne-Marie Foged (ADDA) og 
Jonathan (landbrugskonsulent)

I Chalowe er de dygtige til at danse og synge, for de øver sig hver uge
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Derfor var det så opløftende at delta-
gerne i de tre grupper i en markskole i 
Kidegembye havde valgt at kalde de-
res grupper for Kærlighed, Forening og 
Samarbejde. 
Det fortæller lidt om hvor meget man 
satser på at forbedre sin tilværelse, og 
at man tror på at dette er en måde at 
gøre det på.
Trænerne er dygtige, og mange finder 
på lokale aktiviteter. I en af landsbyerne 
er nogle af den lokale skoles lærere del-
tagere i markskolen, og alle deltagernes 
børn er med i markskoleundervisnin-
gen, udfra den betragtning at foræl-
drene lærer mere ved at skulle forkla-
re børnene hvad der sker, mens børnene 
får ny viden ved at se og lytte. Samtidig 
kan lærerne bruge de erfaringer i sko-
len, som de får ved at opleve undervis-
ningsmetoderne i markskolen.
Gruppedannelsen er en meget væsent-
lig del af markskolen, fordi det er med 
erfaringerne herfra at bønderne bagefter 
selv skal arbejde videre. En del af træ-
neruddannelsen er netop derfor viden 
om gruppedannelse, forretningsplaner 
og fx husdyrhold som svin og kyllinger. 

Under vores besøg blev en af land-
brugskonsulenterne alvorligt syg af ma-

laria eller tyfus. Heldigvis kom han 
på hospitalet i tide i kraft af en medar-
bejdersundhedsforsikring, for op mod 
30 %, der bliver syge på denne måde, 
overlever ikke.
I det hele taget er det de små marginaler, 
der bestemmer meget af de basale dele 
af livet i denne del af verden: mange 
sygdomme lurer og den lunefulde regn-

tid bestemmer om der vil være mad nok.
På den baggrund kan man kun beundre 
den livsglæde og det engagement, der 
kommer til udtryk, når man som gæst bli-
ver modtaget med dans og sang. Der er 
blevet øvet i timevis på sange om at gå i 
marken og bruge det man har lært i mark-
skolen, og dansen med hakker demon-
strerer med kraftfulde sving hvordan.

I Kidegembye blev vi gæstfrit modtaget af både de afsluttede og de nuværende markskolehold

En markskole i Kidegembye fortæller med sang og dans om arbejdet i marken
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”INFOSE”er ADDAs nye projekt i Cambodja
Innovative Approaches to Food Insecurity for Urban and Peri-urban Poor in Siem Reap

Af Helge Brunse, tidligere projekt-
koordinator, nu Senior Project Advi-
sor ved ADDAs projekter i Cambodja

Fra 2007 til 2010 gennemførte ADDA 
det EU-støttede projekt: Economic and 
Social Relaunch of Northwest Provinces 
(ADDA-ESO eller ECOSORN) i tre pro-
vinser i det nordvestlige Cambodja. I 
EU-terminologien havde ADDA en så-
kaldt servicekontrakt med EU, det vil 
sige, at projektet var 100% støttet af EU. 
Projektet fik en meget fin evaluering, 
men en lektie vi fik lært var, at det kræ-
ver meget planlægning og forudseenhed 
at sikre bæredygtigheden, når et land-
brugsprojekt kun varer i tre år.  Introduk-
tion af forbedrede metoder til dyrkning 
af ris var en hovedopgave, herunder at 
bønderne får adgang til gode, sunde, vel-

smagende (mennesker i ris-produceren-
de lande er generelt meget kræsne med 
hvilken ris-type de spiser) og højtyden-
de rissorter, samt nem adgang til afprø-
vet udsæd. I realiteten havde vi kun to 
vækstsæsoner at arbejde i. Men i kraft 
af vores erfaring fra andre projekter med 
dannelse af små andelsforeninger, fik vi 
oprettet 6 velfungerende risdyrknings-
foreninger, to i hver provins, og de kører 
nu videre med konsulentstøtte fra land-
brugsdepartementet i provinsen. Alt i alt 
var EU ganske godt tilfreds med ADDAs 
gennemførelse af projektet. 

ADDA-ESO projektet var således AD-
DAs første erfaring med at gennemføre 
et EU-projekt og det første er ganske gi-
vet det sværeste. Alene ansøgningen til 
et EU-projekt er uhyre omfattende. An-

søgningen med bilag og baggrundsmate-
riale er på flere hundrede sider, og der er 
jo altså nogen i ADDA, der skal sidde og 
arbejde med hver eneste side. 

Her vil jeg godt lige fortælle historien 
om hvordan det gik med den første an-
søgning, vi sendte til EU tilbage i 2006. 
Den viser, at der må kalkuleres med højt 
forbrug af resurser uden at det resulterer i 
brugbare resultater.

ADDA besluttede at lave en ansøg-
ning til et EU ”Call” i 2006 vedrøren-
de „NGOs Food Security Programme 
for Cambodia“. Vi fik strikket en stor flot 
ansøgning sammen, som med bilag ve-
jede flere kilo. Den blev afleveret retti-
digt på 19. sal i den flotte EU bygning i 
Bangkok. Så gik der 3 måneder, hvor vi 

I Kidegembye blev vi gæstfrit modtaget af både de afsluttede og de nuværende markskolehold

Intensiv dyrkning af frugt og grønt på et lille areal er noget vi i ADDA har  beskæftiget os med i mange år. Den høje plante lidt til 
højre i billedet er papaya, der yder nogle velsmagende og næringsrige frugter. Cambodjanere bruger frugterne både i moden og umo-
den tilstand i salater.
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ikke hørte en lyd. Men en dag kom der 
en taxa med en pakke til kontoret i Siem 
Reap. Øverst i lå der et brev fra chefen 
på EU missionen i Thailand der forklare-
de, at de var meget kede af det, men ”EU 
CALL’et” for dette projekt var en fejl! Så 
er man ganske klar over at man ikke skal 
tro, at man er noget – så mange spildte ti-
mer!

Men vi besluttede alligevel at lave en an-
søgning til ADDA-ESO og den vandt vi, 
og som nævnt gik projektet godt.

I december 2010 lavede vi så en ny an-
søgning til INFOSE-projektet og i fe-
bruar fik vi at vide at vi havde vundet 
kontrakten i Siem Reap og FAO havde 
vundet kontrakten i Phnom Penh. Vi er 
glade for kontrakten og projektet startede 
den 1 marts. Dog er der et men – og det 
går ud på, at EU kun støtter 80 % af kon-
trakten (7.5 mio. kr.), så ADDA må ud 
og finde ca. 1 million DKK. Så derfor, 
kære læser, er det meget essentielt, at du 
hjælper ADDA med at skaffe nogle nye 
medlemmer og nogle sponsorkroner til 
den slunkne kasse.

Målgruppe og arbejdsmetode
Målgruppen er fattige husholdninger 
hvor familiemedlemmer lever for under 
2 $ om dagen. Projektet fokuserer også 
på husstande med enlige forældre, stor-

familier, udsatte unge, migranter og han-
dikappede. I alt er det målet at 1800 hus-
holdninger skal indgå i projektet og 
drage fordel af projektets aktiviteter.

Aktiviteterne, der skal støtte målet, er 
som altid uddannelse og oplysning med 
henblik på at forbedre livsvilkårene for 
de involverede familier. Selvforsynings-
graden skal øges gennem hjælp til selv-
hjælp. Nogle familier vil modtage under-
visning i agro-processing (omdannelse 
af primære landbrugsafgrøder til an-
dre handelsvarer), andre vil lære at opti-
mere deres udbytter fra små køkkenha-
ver og i tilfælde af, at deltageren ikke har 
et lille jordareal til rådighed, så planlæg-
ger vi dyrkning af grøntsager i små con-

En gruppe ældre kvinder lytter til oplægget om hvad INFOSE-projektet kan tilbyde.

Ledelsesholdet i Siem Reap fra venstre: Ou Pichong, Coordinator INFOSE. Pou So-
ponna, ADDA Accountant. Diane Caroen, ADDA Senior Advisor. Duong Chansereivisal, 
ADDA Gender Advisor and Pich Sophin, ADDA Deputy Coordinator.

tainere eller tønder. Vi anser det for me-
get vigtigt at familierne får adgang til 
planteproteiner og andre næringsstoffer. 
Oplysningskampagner om ernæring vil 
også indgå som et vigtigt element til for-
bedring af familiernes ernæringsmæssi-
ge forhold.

Ydermere vil nogle deltagere lære opti-
merede metoder til kyllingeopdræt. Her-
under vil også emner som renovation 
og sundhedspleje indgå, for at reduce-
re bl.a. vandbårne sygdomme. Unge ledi-
ge mennesker i målgruppen vil blive til-
budt træning i forskellige håndværk på 
to håndværkerskoler i byen. Det kan for 
eksempel være murer-, tømrer-, blikken-
slagertræning eller træning i syning og 
vævning (af lokalproduceret silke) eller 
kosmetologi eller mange andre uddan-
nelser. 

Lokal forankring
Foruden ADDA deltager også to væsent-
lige lokale institutioner, Chantiers Eco-
les de Formation Professionnelle - CEFP 
og Siem Reap Provincial Training Centre 
- PTA i projektet. CEFP hører under det 
cambodjanske uddannelsesministerium 
og varetager arbejdsmarkedsuddannelser 
for unge og udsatte cambodjanere. CEFP 
tilbyder uddannelse indenfor silkevæv-
ning og skulpturarbejde. PTA hører også 
til under uddannelsesministeriet og tilby-
der undervisning i landbrugsproduktion 
og servicefag såsom skrædderi og mange 
håndværkeruddannelser.

INFOSE projektet slutter i maj 2014.
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ADDAs  igangværende  pro jek ter

Projekt Periode Land Budget (DKK)  
- financieret af

IWEP II (anden fase af IWEP):  
Styrkelse af landbokvinders livsvilkår

04.2009 – 03.2012 Cambodja
8.115.500 kr.
Danida

ADDA-LEAP:  
Styrkelse af landbokvinders livsvilkår

09.2010– 05.2011 Cambodja
275.000 kr.
Verdensbanken / WorldBank

ADDA-INFOSE: 
Indsats for at imødegå fødevareusik-
kerhed blandt fattige i semi-urbane 
områder af Siem Reap

02.2011 – 02.2015 Cambodja
7.500.000 kr.
EU

VLA-projektet II:  
Juridisk bistand til landbefolkningen

01.2011 – 12.2014 Vietnam
6.712.775 kr.
Danida

Song Da II (anden fase af Song Da): 
udvikling af etniske minoriteters  
lokalsamfund

01.2010 – 12.2013 Vietnam
11.055.433 kr.
Danida

Økologiprojektet: 
Udvikling af rammerne for økologisk 
produktion og markedsføring

09.2004 – 10.2012 Vietnam
13.500.000 kr.
Danida

Tanzania:
Lokalbaserede interesseorganisationer 
inden for landbrug. Pilotfase for at te-
ste metode og samarbejde 

08.2009 – 07.2011 Tanzania
5.078.165 kr.
Danida

Her er en oversigt over hvilke projekter, der løber i øjeblikket og hvem der financierer dem.  
I de fleste projekter inkluderer budgettet ca. 5 – 10 % egenfinansiering.
Læs mere om de enkelte projekter på www.adda.dk
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Den flotte donation på 25.000 kr. fra 
AGROTECH i foråret 2011 er ble-
vet modtaget med stor glæde blandt 
Njombe Agricultural Development 
Organisation`s (NADO) medlemmer. 
De fleste medlemmer fra de omkring 
20 landsbyer følger markskolepro-
grammet i enten bønne- eller majspro-
duktion, hvis metode er overtaget fra 
ADDA´s succesrige markskolepro-
gram i Vietnam og Cambodja. Pro-
grammet er sponsoreret af Danida og 
skal træne 3000 bønder over en toårig 
periode.
Indtil videre er omkring 2000 små-
bønder blevet trænet, og de fleste af 
grupperne, som hver består af 30 med-
lemmer, har etableret sig i interes-
segrupper, også kendt under navnet 
Farmer Interest Groups (FIGs). Dis-
se grupper vil blive trænet organisato-
risk, blandt andet inden for lederskab, 
vedtægter og arbejdsdeling. Den føl-
gende træning vil tage udgangspunkt 
i den tidligere markskoletræning som 
indkomstgenerende aktiviteter. Videre 
vil den individuelle gruppe blive un-
dervist og vejledt indenfor regnskab 
og markedsføring. Den finansielle træ-
ning vil omhandle styring af grup-
pens likvide midler og bogholderi, 
hvor markedsføring vil analysere mar-
kedsforhold i forhold til gruppens pro-

Donation fra AGROTECH

duktion såsom priser, afsætning, samt 
øvrige forretningsmuligheder som 
gruppen kan engagere sig i.
Allerede tidligt i projektet i Njom-
be blev manglen på inputs som gød-
ning, redskaber og såsæd identificeret 
som nogle af de vigtigste forhindrin-
ger for små-bønder mht. øget produk-
tion og indtægtsmuligheder.  Danida 
støtter udelukkende træningsdelen af 
FFSs og FIGs og ikke inputs til grup-
perne. I den sammenhæng vil dona-
tionen fra AGROTECH i samarbejde 
med NADO blive en stor økonomisk 
hjælp for de grupper som skal star-

te FIG-træningen og planlægge ind-
komstgenererende aktiviteter i den 
nærmeste fremtid.
Mange tak for støtten
På vegne af NADO og ADDA Tanzania

Henrik Strøh
ADDAs projektkoordinator i Tanzania

Læs mere om NADO her: 
www.adda.dk/UserFiles/pdf/eng/
NADO.pdf

Læs om projektet her: 
www.adda.dk/development/tanza-
nia.html



Kort nyt

Den 2. januar startede cand. scient. 
Arafa Ayoub Khatib på ADDA’s kon-
tor på Vodroffsvej. I første omgang i 
en måned med virksomhedspraktik, 
og herefter som sekretariatsmedar-
bejder i første omgang i 12 måneder, 
med 31 timer om ugen. 

Arafa er i 2010 blevet færdig med sin 
uddannelse i „Agricultural develop-
ment“ på Københavns Universitet, 
hvor hovedfokus er på landbrugspro-
duktion i troperne. De sidste 3 måne-
der af uddannelsen tog Arafa på AD-
DA’s kontor, hvor hun gennemførte 
en periode med virksomhedspraktik. 

Arafa har således mange færdigheder 
som vi forventer at kunne drage nytte 
af i ADDA. Desuden er der mange 
sekretariatsopgaver i forbindelse med 
administration af den efterhånden 
voksende projektportefølje. En af Ara-
fas hovedopgaver bliver at varetage 
vores hjemmeside, som fremover vil 
blive opdateret noget oftere. Alle AD-
DAs medlemmer er velkommen til at 
kigge forbi på kontoret og få en snak 
om vores mange projekter, da kontoret 
nu er bemandet stort set fuld tid. 

Søren T. Jørgensen 
ADDAs formand 

Sekretariatsmedarbejder starter på ADDA’s kontor

Kampagnen er en fælles NGO-plat-
form for slagkraftigt folkelig oplys-
ning om hvad vi hver især gør for at 
nå 2015 Målene. Og hvilken forskel 
vores arbejde gør for verdens fattige i 
det lille og i det store billede.

Verdens Bedste Nyheder – ny kampagne i september

Formålet med Verdens Bedste Nyhe-
der er at skabe styrket folkelig op-
bakning til 2015 Målene. Den fælles 
landsdækkende kampagne var en suc-
ces i 2010 - og alle de ca. 70 NGO’er, 
der indtil nu har tilmeldt sig, satser på 
en mindst lige så stor succes i 2011. 

Læs mere på: 
www.verdensbedstenyheder.dk

ADDA deltager igen i år i den store 
kampagne, dog ikke med egne ar-
rangementer. Har du lyst til at yde en 
frivillig indsats, kan du kontakte AD-
DAs kontor og høre mere.
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