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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.
Når der bliver lavet CDP i en landsby, skal landsbyen selv være med til at betale for en del af
projektet. Dette betyder, at beboerne ikke bare sætter sig tilbage og får tingene foræret, men
de har faktisk gjort sig fortjent til projektet. Samtidig giver en medfinansiering en følelse af
ejerskab, som gør at projekterne bliver vedligeholdt.
Prisen for at etablere vejen i Huoi Nga var 82.000.000 Dong (ca. 24.600Kr) ADDA støttede
projektet med 35.000.000 Dong (ca. 10.500kr), hvilket betyder at landsbyen selv var ansvarlig
for at skaffe mere end halvdelen af etableringsudgiften for vejen.
I den anden landsby, Truc Son i Hoa Binh distriktet, har en FIG (Farmer Interest Group) været
med i et projekt, hvor de fik bygget en cementeret vandbrønd. Herfra kan de fordele
vandingen af deres landbrug med en pumpe ud til medlemmerne i gruppen.
Gruppen tæller nu 13 medlemmer, deres hovedfokus er på produktionen af majs. I øjeblikket
er prisen på majs lav, da der er lukket for eksport til Kina. Gruppen har ikke færdighederne til
at erstatte deres majsproduktion med en anden afgrøde som kan sælges til højere pris. De har
heller ikke midlerne til at lokalisere et marked, der kan afsætte en anden afgrøde.

I Truc Son er der ikke stor interesse fra de andre landsbyboer i at deltage, de mener der bliver
brugt for meget tid på møder og diskussioner.
Medlemmerne i gruppen er alligevel af den overbevisning, at de vil dele ud af den viden
omkring landbrugsproduktion, de har fået fra Farmer Field Schools, så hele landsbyen kan få
en forbedret indkomst og derved en højere levestandard.
Selvom bondegrupperne er nået rigtig langt, og de oplever en forøgelse af både indkomst og
styrkelse af samfundet, så er der stadig meget de har brug for hjælp til bl.a. bygning af brønde
og veje til andre FIGs og landsbyer i områderne.
Ønsker du at støtte som fast medlem eller med engangsstøtte, se hvordan på adda.dk eller
kontakt adda@adda.dk

