Projekt Farm assist i Etiopien
Introduktion til projektet af Mohammed Farah
Mit navn er Mohamed Abdulahi Abdulkadir Farah. Jeg har i de seneste måneder blandt andet aktivt
arbejdet på landbrugsjord ejet af min familie i den somaliske region. Jeg har undersøgt hele markedet fra
landbrug til transport, engros og butikssalg i regionen. Hele processen er primitiv. Jeg har sammen med
unge softwareingeniører og selvlærte codere fra Jigjiga universitet, arbejdet på et projekt ”Taywan”, som
skal fremme salg af afgrøder fra små OG store landbrugsejere. Desværre bliver mange skræmt fra landbrug
i regionen selvom der er meget regnfald, underjordsvand og floder. Dette er mest pga. marginalt lav profit
og mangel på udstyr og ekspertise.
I kan se betaversionen på taywan.store
Det jeg har gjort klar indtil videre er logistik i form af transportering biler, softwareprogram, klare
salgskanaler. Den hjælp jeg har fået af den regionale regering er brug af land til videreleje eller salg til
smallholder farmers, lager til value addition i form af packaging og kvalitetskontrol.
Jeg har gjort alt det jeg kunne selv med de ressourcer jeg har. Jeg har dog brug for at viderebygge
softwareprogrammet til at kunne rumme flere funktioner for bruger i udlandet, f.eks. i Danmark, hvor alle
og især diaspora fra regionen kan være med til at dyrke landområder uden at skulle være tilstede fysisk. De
bestemmer hvad der skal dyrkes, til hvilken pris den skal sælges og hvor den skal sælges til.
Den hjælp jeg har brug for: landbrugskøretøjer og redskaber. Hjælp til salg af kvalitetskontrolleret og ”value
added” afgrøder af alle former. Og Outsourcing af viderebygning af softwareprogrammet.
Jeg vil meget gerne møde interesserede partnere en dag her i Addis Ababa eller i Jigjiga. Jeg sørger
selvfølgelig sørger for flybilletter, transport og hotel.
Jeg er meget bedre til at fremlægge mundtligt og vil være utrolig glad for at få den chance.
Mange tak på forhånd Mohamed Abdulahi Abdulkadir Farah
Kontaktinfo: Mail: Aabaha Usheeg: mimog68@gmail.com

