
Af Søren Thorndal Jørgensen, for-
mand for ADDA, post-doc på Køben-
havn Universitet

Budgetstøtte vinder mere og mere ind-
pas blandt diverse donorer. Ved bud-
getstøtte overdrages ulandsmidlerne 
til landene selv, som herefter står for 
planlægning, udførelse og afrappor-
tering. De fleste donorer har dog for-
skellige ønsker til, hvad de ønsker at 
støtte, og hvad de ikke vil støtte. For 
eksempel er der ikke mange dono-
rer der støtter indkøb af militært isen-
kram. Det ændrer dog ikke ved, at 
budgetstøtte formodentlig indirekte 
støtter diverse indkøb af tanks, krudt 
og kugler. Hvorfor det? Der kunne 
jo være magthavere, der faldt for fri-
stelsen til at lade donormidler erstat-

NEWS & VIEWSNr. 23  ·  April 2012

te planlagte udgifter for i stedet bruge 
disse midler til fx militær og egne for-
mål. Følgende er blot et tænkt eksem-
pel, som forhåbentlig sjældent er ak-
tuelt.
Hvis jeg var en leder af et udviklings-
land, vil jeg selvfølgelig tage imod 
budgetstøtten fra diverse donorer. Lad 
os forsimplet sige at der er 5 punk-
ter på min finanslov: 1) Skolevæsen 2) 
Fødevarer 3) Sundhedsvæsen 4) Mi-
litær 5) Diverse. Så kommer donor A 
og meddeler at de gerne vil give 100 
millioner dollars i budgetstøtte til sko-
levæsen og sundhedsvæsen, da det er 
hovedelementerne i deres nye strate-
gi. Fint, så skal jeg ikke bruge penge 
på de 2 områder. Herefter kommer do-
nor B og meddeler at deres nye rege-
ring har det som overordnet strategi 

at fokusere på øget fødevareproduk-
tion. Donor B kommer herefter med 
200 millioner dollars i budgetstøtte til 
punkt 2. Perfekt, det overordnede bud-
get er budgetstøttet med 300 millioner 
dollars, som herved potentielt er frigi-
vet til andre punkter. Donor A og B er 
tilfredse, da de støtter vigtige dele af 
deres respektive strategier. Jeg er me-
get tilfreds, da jeg er på vej ud af dø-
ren for at købe mig nogle nye Merce-
des-biler og militært isenkram. Alle er 
glade.
Penge er næppe den største flaskehals 
for udviklingen af fattige lande. Bud-
getstøtte er i princippet korrekt, da vi 
skal overdrage ansvaret til de loka-
le. Overdragelsen af ansvar skal dog 
afstemmes med kompetencerne lo-
kalt. Langsigtet samarbejde med trin-

vis overdragel-
se af ansvar, som 
vi praktiserer i 
ADDA, giver re-
sultater, men er 
tidskrævende og 
administrativt 
besværligt for en 
donor. Man kun-
ne få nemt få den 
tanke, at bud-
getstøtte er ble-
vet en strate-
gi for donorerne 
for at mindske 
administratio-
nen i hjemlandet 
og reducere an-
tallet af udsend-
te medarbejde-
re. En analyse af 
effektiviteten af 
budgetstøtte af-
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hænger af øjnene der ser. En objek-
tiv måling af effekten af budgetstøtte 
versus projektstøtte er umulig. Lige-
gyldigt hvilken form for støtte vi væl-
ger, skal fattigdomsbekæmpelse være 
et af hovedelementerne også i frem-
tidens danske ulandspolitik. Samar-

ADDAs yngste medlem, Frederik Koch Jørgensen, hilser på Bodil Pallesen,  
der som en af initiativtagerne til ADDA har været længst med i foreningen. 
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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 – 03.2013 Cambodia
8.115.500 kr.
Danida

ADDA-LEAP:  
Styrkelse af landbokvinders livsvilkår

09.2010– 09.2011 Cambodia
430.000 kr.
Verdensbanken / WorldBank

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

02.2011 – 02.2015 Cambodia
7.500.000 kr.
EU / ADDA

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:
NADO i fokus. Styrkelse af civilsam-
fundet på landet

03.2012 – 12.2016 Tanzania
9.500.000 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

bejde folk imellem giver udveksling 
af viden og inspiration begge veje. I 
ADDA kan vi det der med at samar-
bejde, og helst med fremmede spæn-
dende lande og mennesker som træn-
ger til en hjælpende hånd. I det for 
nylig godkendte projekt i Tanzania er 

vietnamesiske eksperter af flere om-
gange i Njombe for at oplære lokale 
trænere i grønsagsdyrkning mm. Det 
kalder vi for syd-syd samarbejde med 
et dansk islæt af supervisering. Sam-
men samarbejder vi, hver for sig ad-
skiller vi os.
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ADDAs årl ige generalforsamling f inder  sted
Onsdag d. 23. maj  2012 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 (Niels Johansen og Bodil Pallesen 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 2

Emner og forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til bestyrelsen senest 
d. 15. maj på e-mail til adda@adda.dk.
Forslag med begrundelse kan læses på foreningens hjemmeside senest 5 dage før generalforsamlingen.

Over det på generalforsamlingen passerede udfærdiges et mødereferat, der offentliggøres på forenin-
gens hjemmeside www.adda.dk 
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Så er der fuldt tryk på ADDA Tanzania

Af Henrik Strøh, Addas lokale medar-
bejder i Tanzania

ADDA har de sidste to år gennemført 
et pilotprojekt i Tanzania med det for-
mål at undersøge om der var basis for 
at starte et regulært 4-årigt projekt op i 
Afrika, baseret på ADDA’s landbrugs-
undervisningsmodel fra Vietnam. Pi-
lotprojektet skulle samtidig afklare om 
NADO (Njombe Agricutural Develop-
ment Organization), den lokale land-
brugsforening i Njombe, kunne mag-
te opgaven som samarbejdspartner, og 
som dem, der skal føre arbejdet videre 
til gavn for de lokale bønder, når pro-
jektet er slut. Danida gav i marts en-
deligt tilsagn om fase II og bevilgede 
9.5 mio. kr. til de næste 4 år. Hvor der 
i fase I blev uddannet ca. 3000 bønder 
i markskoler med fokus på dyrkning af 
bønner og majs og oprettet 36 interes-
segrupper, forventes det at der i fase II 
vil blive uddannet 9000 bønder og op-
rettet 300 interessegrupper. Her vil 

dyrkningen desuden udvides til også at 
omfatte kartofler, kål og tomater, samt 
husdyr som kyllinger og svin, og områ-
det hvor der bliver oprettet markskoler 
vil blive væsentligt større.

Efter en længere tids venten er vi nu i 
fuld gang med fase II i Tanzania. Før 
projektet blev godkendt af DANIDA, 
havde vi et halvt år som forlængelse af 
fase I, og efter en del venten blev god-
kendelsen så en realitet i marts, 2012. 
Det nye projekt fokuserer på NADO’s 
kapacitetsopbygning så de kan videre-
føre markskolerne, oprettelse af interes-
segrupper, samt tale på medlemmernes 
og bøndernes vegne. På denne måde 
kan NADO skabe bedre vilkår for den 
fattige befolkning som bor i Njombe.
Pilot-fasen har vist, at det kan lade sig 
gøre at få højere udbytte og flere penge 
til den enkelte deltager som bruger me-
toderne fra markskolerne. Det, som den 
næste fase skal koncentrere sig om, er 
en udvikling af markskolekonceptet, så 

grupperne kan forsætte sammen i hvad 
der bliver kaldt interessegrupper. Dis-
se grupper er normalt produktionsen-
heder, som blandt andet kan fokusere 
på majs, bønner, grønsager eller kyllin-
ge- og svineproduktion. Disse to kon-
cepter, markskoler og interessegrupper, 
er grundlaget for den kommende kapa-
citetsopbygning af vores partnerorgani-
sation NADO. Når dette projekt er fær-
digt i slutningen af 2015, skulle NADO 
være klar til at udføre kvalitetstræning 
og videreføre markskolemetoderne. En 
styrket organisation vil kunne diskutere 
landbrugsrelevante problemstillinger på 
medlemmernes vegne, samt vil være en 
del af den regionale landbrugsplanlæg-
ning i samarbejde med de relevante in-
teressegrupper og lokale myndigheder.
Holdet i Tanzania er blevet yderligere 
styrket af Henrik Lerdorf som skal va-
retage den overordnede kommunikati-
on og beslutningstagen mellem ADDA 
Tanzania og ADDA Danmark. Vi har 
her i starten haft besøg af Henrik Ler-

NADO’s kontor i Igwachanya
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dorf, så han kunne få et godt indblik i 
situationen og møde NADO. Dette er 
gået rigtigt godt og der er blevet lagt en 
solid og målrettet plan for den nye fase 
i Tanzania. 
NADO og ADDA’s arbejde er ikke gået 
ubemærket hen. I løbet af pilotprojek-
tet har vi i fællesskab trænet knap 3000 
bønder og etableret 36 interesse grup-
per. Den store succes har betydet at 
NADO har udvidet medlemsområdet til 
andre områder af den nye Njombe Re-
gion og flere mennesker kan få glæde 
af forbedret landbrugsproduktion, land-
brugsnetværk, samt til kommercielle 
kanaler. 
NADO har som alle andre involvere-
de ventet med spænding på det nye pro-
jekt. Glæden er ikke mindre af at Ig-
wachanya, hvor NADO’s kontor ligger, 
er blevet hovedkvarter for det nye Wa-
gin’gombe distrikt. NADO’s personale 
er intakt, men har knyttet to nye projek-
tassistenter til som skal varetage opsyn 
og monitorering af implementeringen 

af projektet sammen med de nuværende 
landbrugskonsulenter. 
Siden januar har vi trænet et nyt hold in-
struktører i samarbejde med ADDA Viet-
nam. Det forventes at dette hold har af-
sluttet uddannelsen i slutningen af april 
og kan begynde den første planlægning 
af markskoler i maj. Sammen med det 
gamle hold af instruktører kan vi nu træ-
ne væsentligt flere interesserede bønder i 
flere typer af afgrøder. Disse aktiviteter, 
samt opstarten af af NADO’s kapacitets-
opbygning, er startskuddet for fase II.

Billederne 
viser undervis-
ning af instruk-
tører i den TOT 
(Training Of 
Trainers), der 
foregår netop 
nu. Der under-
vises i dyrk-
ning af hvidkål, 
kartofler og 
tomater.
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Selvhjælpsgrupper i Cambodia 
går sammen om at oprette en andelsforening

Af Bodil Pallesen, 
projektleder Cambodia, ADDA

Et af de vigtige mål for IWEP – land-
bokvindeprojektet i Cambodia - er at 
der bliver oprettet andelsforeninger 
blandt medlemmerne i de etablerede 
selvhjælpsgrupper. Gennem andelsfor-
eninger kan medlemmernes deltagelse 
i samfundslivet blive styrket og deres 
indtjening kan forbedres.
En storstilet workshop blev gennem-
ført d. 22. november 2011 i i Channsar 
Commune, Sothnikom District i Siem 
Reap, for at forberede dannelse af en 
større andelsforening. En workshop 
hvor deltagerne tilbragte en hel dag 
med at debattere formål og indhold og 
fordele ved at etablere ”federations”, 
som vi kender som andelsforeninger.

Denne workshop rettede sig mod 13 
selvhjælpsgrupper fra 9 landsbyer i 
området (med i alt godt 220 medlem-
mer), og mere end 70 personer var 
mødt op. Heriblandt var lederne af 
selvhjælpsgrupperne, borgmesteren fra 
Channsar, lederen af provinsens land-
brugskontor (PDA), ADDA/READA 
medarbejdere (READA er ADDAs lo-
kale samarbejdspartner), lokale træne-
re fra projektet, leder af samarbejds-

organisationen for READA (Sokthea), 
ADDAs projektkoordinator (Kjeld 
Vodder Nielsen) og ADDAs projektle-
der (Bodil Pallesen).
I IWEP-projektet har vi allerede haft 
gode erfaringer med oprettelse af min-
dre andelsforeninger, der driver f.eks. 
risbanker i fællesskab. Selvhjælps-
grupperne har i denne proces været det 
centrale forum, og der er gennemført 
en række tiltag over flere år for at nå 
så langt. En vigtig indsats har således 
været lederuddannelse af især kvinder, 
som dermed bliver klædt på til at vare-
tage ledelse af f.eks. risbank-komiteer, 
afsætningsgrupper, og nu altså også en 
større andelsforening. 

Indsatsen har overordnet set resulteret 
i at kvinderne opnår erfaring i fortaler-
virksomhed, og tør påtage sig opgaver 
og ansvar i samfundet udover at passe 
deres eget lille jordbrug.
Cambodianerne er gode til at arrange-
re sådanne møder, så det bliver meget 
højtideligt og en stor dag for alle del-
tagerne. Der blev holdt mange taler af 
deltagerne fra de forskellige netværk, 
myndighedspersoner m.v, og IWEP-
projektets store betydning i lokalom-
rådet blev rost, ligesom det igangvæ-
rende tiltag med oprettelse af en større 
andelsforening blev hilst velkommen. 
Der var store forventninger til hvad da-
gen ville bringe, og dagen blev en stor 
succes med konstruktive forslag fra de 
mange deltagere mht. hvordan, og om 
hvad man skal samarbejde. Man var 
enige om at fastholde princippet om 
at kun medlemmer af selvhjælpsgrup-
per kan være medlemmer, således som 
vi kender det fra de danske andels-
foreninger, hvor hvert medlem har én 
stemme uanset økonomisk formåen. 

I den kommende tid arbejdes der vi-
dere i Channsar for at skabe rammer-
ne for hvad andelsbevægelsen skal sat-
se på, og hvordan organiseringen skal 
ske osv. En succes, som skal fortsætte 
også i andre landsbyer i projektet. 
Siden november 2011 er der star-
tet 4 andre lignende grupper op under 
IWEP projektet.

Bodil Pallesen, projektleder for Cambodia, holder tale. 
Projektleder Kjeld Vodder Nielsen ses yderst til højre.
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ADDA har i dag 436 danske medlemmer, 54 uden-
landske medlemmer og 20 firmamedlemskaber. I 
2011 havde vi en flot medlemsfremgang med 46 nye 
indmeldinger, og også her i årets første kvartal har 
vi fået nye medlemmer, velkommen til jer!  ADDA’s 
berettigelse og virke beror i høj grad på folkelig op-
bakning i Danmark, så mange tak til alle jer medlem-
mer for jeres opbakning.  Vi værdsætter meget når 
ordet spredes om vores arbejde, således at danskerne 
hører de positive historier om udviklingsarbejde og 
bistandsstøtte.  Kortet viser hvor ADDA’s medlem-
mer bor rundt omkring i det danske land.

ADDAs medlemmer

Rundt om ADDA

Som du måske allerede ved, er med-
lemsbladet News & Views ikke den 
eneste måde at følge med i ADDAs 
aktiviteter. På hjemmesiden www.
adda.dk  kan du løbende læse nyhe-
der fra ADDA, og her kan du også få 
et overblik over ADDAs projekter, se 
billeder fra vores tre samarbejdslan-
de mm. 
På hjemmesiden kan du også tilmelde 
dig et elektronisk nyhedsbrev, der som 
supplement til News & Views mailes 
til alle interesserede, og indeholder ny-
heder om projekterne og aktiviteter i 
Danmark. 

ADDA har også en Facebook-side, der 
bliver opdateret dels med nyheder fra 
ADDA og dels interessante artikler, 
events mm. der omhandler de samme 
emner, som ADDA arbejder med. Søg 
på Agricultural Development Denmark 
Asia (ADDA) på Facebook for at ”Sy-
nes godt om” ADDA. 
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ADDA har taget de første spadestik til et nyt projekt 
i det nordlige Cambodia

Af Bodil Pallesen, projektleder 
og landeleder, Cambodia og Kjeld 
Vodder Nielsen, ekstern konsulent, 
der varetager projektkoordinationen 
i Cambodia

ADDA har netop indsendt en projekt-
ansøgning til Projektrådgivningen, som 
forhåbentlig giver positivt svar til et nyt 
projekt i Oddar Meanchey. Projektråd-
givningen har ydet støtte til gennemfø-
relse af en forundersøgelse i forbindel-
se med udarbejdelse af ansøgningen, 
som fandt sted i marts/april 2012.
Oddar Meanchey-provinsen i det nord-
lige Cambodia blev oprettet så sent 
som i 1999 efter integrationen af de 
sidste elementer af Khmer Rouge i re-
geringen. Oprettelsen skete som et led 
i premierministerens såkaldte „win-
win“ politik, der skulle afslutte årtiers 
konflikt. 

Oddar Meanchey, der grænser ind til 
Thailand, er en af de mindst udvik-
lede provinser i Cambodia. Området 
er tyndt befolket, men der er stor til-
strømning af fattige fra andre dele af 
Cambodia, fordi der er adgang til op-
dyrkning af jord. Fattigdom og sult 
præger imidlertid befolkningen, og der 
er fundamental mangel på grundlæg-
gende viden om jordbrug, hygiejne og 

ernæring, ligesom skolegang og ud-
dannelse er ringere, end i den øvrige 
del af landet. I mange områder prakti-
seres svedjebrug, hvor skov og skrub 
afbrændes og jorden herefter benyttes 
til primitiv dyrkning af afgrøder - i et 
år eller to - indtil den er udpint for næ-
ringsstoffer og et nyt område må ind-
drages i dyrkningen. 



















Oddar Meanchey Provinsen

Oddar Meanchey er en af de nordligste provinser i Cambodia. Siem Reap-provinsen - hvor ADDA har base i dag – ligger stik syd for 
Oddar Meanchey.

ADDA’s samarbejdspartnere, som arbejder hårdt på at vi får et fælles projekt i hus.

Det er projektets mål at øge fødevare-
produktionen og at fremme udviklin-
gen af et demokratisk civilsamfund fra 
græsrodsniveau, og det vil især tage 
udgangspunkt i fattige kvinder og an-
dre særligt sårbare grupper. I projek-
tets første tre år vil der blive dannet 80 
selvhjælpsgrupper, der trænes i for-
bedret praksis for husdyrhold og bedre 
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metoder til dyrkning af grøntsager og 
ris. Bedre metoder fra a til z vil først 
blive demonstreret på udvalgte mar-
ker/bedrifter, hvor der vil være lejlig-
hed at se resultaterne; at få metoderne 
ind under huden og ikke mindst vil der 
være rum til at drøfte barrierer og mu-
ligheder. Senere vil forbedrede meto-
der blive praktiseret af ca. 1.500 delta-
gende familier under rådgivning af ca. 
25 lokale rådgivere.  

Det forventes endvidere, at selvhjælps-
grupperne, på basis af demokratiske 
spilleregler for gruppernes sociale og 
økonomiske aktiviteter, vil øve ind-
flydelse på lokalpolitiske prioriterin-
ger, eksempelvis presse på for at få 
bedre adgang til skolegang for børne-
ne og bedre adgang til vand. Senere vil 
der blive dannet sammenslutninger af 
selvhjælpsgrupper, der vil stå stærkere 
ved køb af daglige fornødenheder eller 
salg af produkter. Samtidig vil forenin-
gerne og fire lokale ngo’er ved forta-
lervirksomhed søge at øve indflydel-

Der hænger advars-
ler mod klyngebom-
ber i butikker og 
lokale spisesteder 
ved gengivelse af 
forskellige modeller 
og udformning, som 
på billedet herover. 
Flere er angiveligt 
blevet dræbt eller 
lemlæstede, fordi de 
troede, at der var tale 
om en værdifuld tek-
nologisk enhed, der 
var værd at samle op.

I mange områder er praktiseres svedjebrug, hvor skov og skrub afbrændes og herefter benyttes til primitiv dyrkning af afgrøder i et år 
eller to, indtil jorden er udpint for næringsstoffer og et nyt område må inddrages i dyrkningen.

se på vilkårene for fattige og udsatte i 
provinsen.
Mod nord er provinsen desværre præ-
get af grænsestridigheder mellem 

Thailand og Cambodia og så sent som 
i 2011 var der væbnede kampe mel-
lem landenes militære styrker, hvilket 
naturligvis påvirker sikkerheden i Od-
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Veje og infrastrukturen er fortsat utilstrækkelig og sårbar over for regn og oversvømmelserne i landdistrikterne. 

Billeder fra Cambodia, 
Vietnam og Tanzania. 
Foto af Arafa Khatib.

dar Meanchey provinsen. Problemets 
kerne er området omkring det 900 
år gamle hindutempel Preah Vihear i 
Cambodia, som udgør en enestående 
kulturarv. I 1962 afgjorde en internati-
onal domstol, at templet tilhører Cam-
bodia, men begge lande påberåber sig 
suverænitet over et område på 4,6 km² 

omkring templet. Sagen er indbragt 
for den internationale domstol i Haag, 
hvorfra der med spænding forventes 
en afgørelse inden så længe.
Vi går efter at indsende en ansøgning 
til Projektrådgivningen midt i april 
og håber at det nye initiativ (CISOM 
- Empowerment of Civil Societies in 

Oddar Meanchey) kan søsættes i løbet 
af sensommeren 2012. Projektet er ud-
viklet i tæt samarbejde med READA 
(ADDAs lokale samarbejdspartner) 
samt de tre lokale ngo’er i Oddar Me-
anchey, og READA bliver den imple-
menterede ledende partner i tæt samar-
bejde med ADDA.



Kort nyt

Som bekendt har vi haft kontor på Vo-
droffsvej på Frederiksberg siden efter-
året 2009, men nu hiver vi teltpælene 
op og flytter til et nyt mindre kontor 
på Nørrebro. En fantastisk mulighed 
har åbnet sig og vi skal nu være del af 
et kontorfællesskab sammen med to 

firmaer ”Manden med Cameraet” der 
arbejder med filmproduktion, kultur-
formidling og design samt ”Gekko”. 
Lokalerne var ikke optimale på Frede-
riksberg og de nye lokaler er gode og 
huslejen billigere, så der kan spares på 
den konto. Vi fortsætter arbejdet fra 

ADDA flytter til nye lokaler

Igen i år vil ADDA deltage i DANIDA 
og Ngo’ernes fælleskampagne for 
udviklingsarbejde; Verdens Bedste 
Nyheder. Fra morgenstunden på 
kampagnedagen d. 14. september vil 
ADDA være til stede ved Landbohøj-
skolen (KVL) på Frederiksberg, hvor 
vi vil dele kampagneaviser samt frugt 
ud med budskabet at: Kampen mod 
fattigdom bærer frugt. 

Herefter vil ADDA præsentere sit 
udviklingsarbejde på Cafe Vækst-

Verdens Bedste Nyheder
huset på KVL med en event, hvor vi 
vil være til stede hele dagen. Der vil 
bl.a. være en billedudstilling fra vores 
projekter samt videoer mm. 
Alle ADDAs medlemmer inviteres 
til at komme forbi Cafe Væksthu-
set denne dag. Vi har også brug for 
frivillige til dette arrangement, så hvis 
du vil hjælpe til med eventen har vi 
brug for folk hele dagen, og alle er 
meget velkomne. Vi kan kontaktes på 
laerke@adda.dk . 

vores nye adresse, Fælledvejens Pas-
sage 2 st.tv., 2200 København V, med 
godt humør. Vores telefonnummer er 
fortsat det samme, 24 47 13 07, lige-
som vores øvrige e-mails, hjemmeside 
og Facebook er uændret. 



ADDA er så småt ved at komme med 
på noderne, og det er ikke kun i form 
af nye medier som Facebook. Som 
noget nyt kunne man for første gang 
i 2011 betale sit medlemskab via 
betalingsservice/PBS (Nets). Igen i år 
vil man som medlem modtage en op-
krævning af medlemskab automatisk. 
Dette betyder at man fremover ikke 
selv skal huske at betale medlemskab, 
men blot vente på opkrævningen, som 
kommer automatisk. Vi har registre-

DETTE ER IKKE ET GIROKORT! – Automatisk opkrævning af medlemskab

ret at nogle medlemmer allerede har 
betalt medlemskontingent for 2012. 
Tak for det. Vi bestræber os på ikke 
at sende endnu en opkrævning til jer. 
Skulle man ved en fejl få tilsendt en 
opkrævning selvom man har betalt, 
beklager vi dette på forhånd og man 
bedes rette henvendelse til kontoret på 
mail arafa@adda.dk eller telefon  
24 47 13 07, så vi kan rette fejlen.
Vi har valgt at kvitte indbetalingskor-
tet/girokortet man normalt finder på 

bagsiden af dette blad. Således har vi 
plads til andre informationer og ny-
heder. Ønsker man at benytte girokort 
til f.eks. en donation kan man benytte 
kortnr: +73 samt kreditornummer: 
82139869 og indbetale via girokort på 
posthuset eller via netbank, da disse 
oplysninger stadigvæk er gældende. 
Det er meget vigtigt at man tilføjer 
indbetaler-ID, altså navn og adresse, 
så vi kan identificere giver, hvis der 
skulle være spørgsmål til bidraget.

I løbet af 2011 har vi fået mange flotte 
donationer fra nær og fjern fra både 
private og firmaer. 
ADDA og bondegrupperne i Vietnam, 
Cambodia og Tanzania siger mange 
tak til alle bidragydere!
I det forgange år har flere privatper-
soner fra både Danmark og udland 
doneret penge til de ramte familier, 

der blev ramt af oversvømmelser i 
Cambodia. Bidragene er blevet brugt 
til at etablere risbanker. Oprettelse af 
risbanker har været et vigtigt tiltag for 
at imødegå kommende katastrofer, og 
samtidig opbygge en indtægtsmulig-
hed ved at kunne låne og opbevare ris 
for medlemmerne. Samtidig giver det 
også mulighed for at kunne opkøbe 

ris, når den er billig, og låne ud til an-
dre, mod betaling af rente i form af ris.
I Vietnam har bondegrupper også 
modtaget fine bidrag til bl.a. forskel-
lige infrastrukturprojekter i deres 
landsbyer, såsom vandtanke/vandfor-
syning, vejarbejde og damme.

Donationer

Cambodiansk selvhjælpsgruppe takker for en donation 
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