En families succes med deltagelse i markskole
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Sras Srang Village, Kouk Khpos Kommune, Banteay Ampil District, Oddar Meanchey provinsen, Cambodia.
En 29 årig mand, Savoeun Ovy, og hans kone på 30, Man Bluot bor sammen med deres to døtre. De lever af
deres traditionelle gård, som giver dem et lille udkomme. Udbyttet er lavt sammenlignet med den tid og de
ressourcer de nødvendigvis må bruge.
Heldigvis fandt Mr. Savoeun Ovy ud af, at NGO´en CIDO holdt markskole i landsby i CISOM projektet. Han
var meget interesseret i markskolen, og han besluttede sig for at deltage. Han mente, at markskolen, som
handlede både om at holde køkkenhaver og høns, kunne hæve familiens økonomi. Da markskolen startede,
blev hans have valgt som model og brugt til at træne de andre bønder i dyrkningsteknikker. Da Mr. Savoeun
Ovy sluttede markskolen var forskellige grøntsager blevet dyrket i hans have, såsom auberginer, tomater,
morning glory, mange typer sennep, bitter melon, agurker og bønner. Produkterne fra hans have giver ikke
kun familien mad nok, men de kan også sælge nogle af grøntsagerne. Han har nu tjent op til 500.000 Riel
(125 $, ca. 850 DKK) siden hans køkkenhave blev høstet for bare to uger siden.
Mr. Savoeun Ovy sagde: "Anvendelse af de nye teknikker, som jeg har lært i CISOM, har givet et meget
højere udbytte end den traditionelle måde. Jeg producerer fem gange mere på samme stykke jord i forhold
til før, og jeg tjener tre gange mere!" Desuden spiser hans familie bedre og sundere, fordi grøntsagerne er
økologiske.

"Endelig vil jeg gerne udtrykke min oprigtige tak til CISOM og CIDO for deres indsats med at hjælpe min
landsby, især for at have opmuntret mig til at deltage i projektet, som forbedrede min families udkomme.
Jeg ønsker at projektet skal fortsætte med at hjælpe fattige bønder i mit landsbysamfund for at mindske
fattigdommen blandt bønderne. Derudover vil jeg gerne dele mine erfaringer og viden med andre bønder”,
sagde Mr. Savoeun Ovy.

