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ADRA Sverige (Adventist Development and Relief Agency) är en biståndsorganisation som finns i
över 120 länder och som tillsammans med lokala samarbetspartners arbetar för varaktig förändring
för de mes utsatta människorna i världen. I över 25 år har ADRA Sverige arbetat med långsiktig
utveckling i mer än 80 olika länder och bistått med humanitär hjälp till människor som har drabbats
av naturkatastrofer eller krig.
I Burkina Faso stöder ADRA Sverige ett projekt som har som mål att förbättra tillvaron för fattiga
kvinnor och deras familjer i 20 byar på landsbygden i Bazega-området. I projektet arbetar man med
att förbättra levnadsförhållandena bl.a. genom att reparera brunnar, bedriva vuxenutbildning,
utveckla jordbruket och hjälpa kvinnor att starta inkomstbringande aktiviteter.
Det är brist på vatten i området. Därför hjälper ADRA byarna att gräva brunnar och att anlägga
vattensamlande diken. Dikena förser kvinnornas köksträdgårdar med vatten, och genom att använda
en särskild odlingsteknik som ADRA lär ut kan kvinnor och män utnyttja vattnet så effektivt som
möjligt så att deras skördar blir större. Då finns det mer mat till hela familjen, och framför allt barnen
får den kompletterande näring som de är i stort behov av. Kvinnorna kan dessutom sälja en del av sin
skörd och på så sätt få större inkomster.
Kvinnorna får också lära sig att tillverka tvål och salvor, varor som är mycket eftertraktade och som
kan bli till en bra inkomstkälla.
ADRA installerar torrlatriner och komposter i byarna. Det hjälper byborna att hålla rent i området
runt sina hus, och komposten kan de använda för att öka skördarna i sina grönsaksodlingar. Kvinnor
får också lära sig att läsa och skriva. Samtidigt får de undervisning om näringslära och om hur de kan
skydda sig mot hiv och aids.
ADRA har arbetat i Burkina Faso i över 25 år och just nu pågår fjärde fasen av projektet i Bazega
området som kommer att hjälpa tusentals människor. Förutom ovan nämnda projekt arbetar ADRA
Burkina Faso med ett flertal projekt och program över hela Burkina Faso.

