Velkommen til Nyhedsbrev nr. 38
I dette nyhedsbrev ser du de seneste nyheder øverst. ADDA har fået en ny bevilling fra CISU til Vietnam. Helena, der pt. er ansat
som fundraiser hos ADDA, har været en tur i Vietnam i juni for at besøge småbønder i ADDA- projekter. ADDAs artikel om
successen med træning i fortalervirksomhed i Cambodia er blevet valgt til at ligge på forsiden af Verdens- Bedste- Nyhederportalen. To ledere fra ADDAs samrbejdspartnere i Tanzania og Cambodia har været på DANIDA- kursus i økologisk landbrug.
Sidst fremhæves årets generalforsamling, som i år havde et usædvanligt godt fremmøde.
Derudover vil vi fortælle, at ADDA er i gang med at lave en ny, frisk og moderne hjemmeside. Den kommer her først på
efteråret. Det bliver dejligt med en ny platform. Du kan stadig opdatere dig med flere ADDA- nyheder på www.adda.dk

ADDA ønsker hermed alle en fortsat god sommer(ferie)!

Ny bevilling fra CISU til ADDA

Vietnam- teamet har fået positiv respons på en ansøgning til CISU (Civilsamfund i Udvikling): Legal Assistance to Contract
Farming i Vietnam. Samarbejdspartneren er Vietnam Lawyers Association (VLA). Det er dejligt, at ADDA nu
kan fortsætte med juridisk rådgivning og kapacitetsopbygning blandt fattige bønder i Nordvietnam. Nærmere herom, når
projektet går i gang.

Community Development Projects

Af Helena Øhlenschläger Larsen

Som fundraiser hos ADDA har jeg været så heldig, at få muligheden for at besøge de igangværende projekter i Vietnam
for at se, hvordan det står til.
Udover de større projekter ADDA arbejder med (se adda.dk), støtter ADDA også mindre udviklingsprojekter i
lokalsamfundet. Jeg besøgte 2 landsbyer, hvor ADDA har været med til at lave CDP (Community Development
Projects).Den ene landsby, Huoi Nga i Son La provinsen, har i samarbejde med ADDA fået anlagt en vej igennem
landsbyen i 2012, denne er den første CDP i Song Da II projektet. Ifølge forkvinden for landsbyen, har vejen hævet
landsbyens status hos det omkringliggende samfund. Bl.a. er flere børn begyndt at gå i skole i landsbyen, og landsbyen
er blevet omdrejningspunkt for møder i samfundet.En stor indtægtskilde for landsbyen er at sælge landbrugsprodukter,

som vha. vejen er blevet lettere at fragte ud af landsbyen og videre til markeder. Se en lille artikel om Community
Development Projects (CDP) på www.adda.dk. Se også Helenas anden artikel om besøg hos økocertificerede
småbønder i det nordvestlig Vietnam på hjemmesiden.

ADDA deltager igen i år i Verdens Bedste Nyheder Kampagnen.
ADDAs artikel om ´Fortalervirksomhed i Bak Nim´, en landsby i Cambodia, er blevet valgt til at ligge på forsiden af VBN´s
webportal, mens kampagnen løber fra d. 11 september - 11. oktober 2015.

Igen i år vil VBN uddele 75000 Verdens Bedste Nyheder-aviser - og ud over VBN´s egen avis vil VBN også pryde
omslaget af Metroexpress-avisen, der har et oplag på 365000.

ADDA har brug for frivillige til at omdele VBN- avisen rundt omkring på torve og stræder d. 11. september. Verdens
Bedste Nyheder handler om at udviklingsarbejde nytter! - ADDAs arbejde i projekterne nytter!. Hvis nogen har lyst til at
hjælpe, kan I sende en mail til adda@adda.dk.
Læs mere om Verdens Bedste Nyheder- kampagnen på www.verdensbedstenyheder.dk

To deltagere fra ADDA samarbejdspartnere på Danida kursus i
Sustainable Agriculture
Danida Fellowship Centre afholdt for nylig et tre-ugers internationalt kursus i Sustainable Agriculture for NGO- ledere og
samarbejdspartnere til danske Danida- støttede projekter rundt omkring i verden. Deltagere fra 11 forskellige
nationaliteter var samlede og fra ADDAs samarbejdsorganisationer deltog Mr. Ouern Ratana fra CIDO (Community
Based Integrated Development Organisation) Cambodia og Mr.John Wihallah fra NADO (Njombe Agricultural
Development Organisation) Tanzania.

Begge direktører fra ADDAs samarbejdsorganisationer fik stort udbytte af kurset, der handlede om emner som
økologiske dyrkningsmetoder, international øko-certificering og om afsætning af afgrøder og opbygning af markeder for
småbønder. Samtidig oplevede de, at andre kursusdeltagere viste stor interesse for den erfaring ADDAs
samarbejdspartnere har med markskoler og opbygning af selv hjælps grupper. Se et video-interview med Mr. Ratana og
Mr. Wihallah om deres udbytte af kurset her: https://www.youtube.com/watch?v=yU1tu56PG0M&feature=youtu.be

Stort fremmøde ved årets generalforsamling!

ADDA’s årlige generalforsamling blev afholdt d. 18. maj, igen i år på
Kalø Økologiske Landbrugsskole. Bestyrelsens beretning (Årsberetning for 2014) blev fremlagt af bestyrelsen, først ved Søren
Jørgensen (formand og landeleder Vietnam), dernæst Bodil Pallesen (landeleder Cambodia) samt endelig Mikael Jonsson (landeleder
Tanzania). Årsregnskabet blev godkendt af forsamlingen og medlemsbidraget blev fastlagt og forbliver uændret. Bodil Pallesen,
Helge Brunse og Mikael Jonsson var på valg. Alle tre ønskede genvalg til bestyrelsen. Alle tre blev genvalgt. De er valgt for en
treårig periode. Som suppleanter stillede Torben Huus Bruun og Arne Grønkjær Hansen op, og de blev valgt som henholdsvis 1. og
2. suppleant. Suppleanter er valgt for en etårig periode.
Efter Generalforsamlingen var der en livlig debat og networking herunder stor opbakning til ADDAs arbejde.

Stor tak til alle fremmødte.

Se referat af GF og ADDAs årsberetning på www.adda.dk

Tove Bang. 14. juli 2015

