
Een nieuw bestuur
Per 1 januari 2019 zijn wij als nieuw bestuur van Palm aangetreden. Wij dat zijn: Maarten 
van Woerden, Sjoerd Oppewal en Andries Nicolai. Maarten heeft de afgelopen jaren diverse 
keren gewerkt met Palm India en Palm Sri Lanka. Hij heeft daar leiderschapscursussen en 
strategieworkshops verzorgd. Sjoerd en Natascha Sennema zijn de oprichters van Palm in de 
80’er jaren. Andries is zwager van Natascha en op die manier al lang betrokken bij het werk 
van Palm Sri Lanka en Palm India.

Wat willen wij bereiken? 

 Support van het werk van Palm2  
in India en van het proces van  
zelfstandig worden. 

 Een goed lopende organisatie,  
inclusief de (kringloop)winkel  
in Zuidhorn. 

 Meer betrekken van externe  
mensen en organisaties bij Palm.

Hoe zijn onze ervaringen de  
eerste maanden? 

 We zijn begonnen met het versterken 
van de kontakten met Palm2 in India; 
over een weer elkaar geinformeerd wie 
we zijn en wat we graag willen doen. 
Over keuzes inzake het zelfstandig 
worden zijn we zoekende: als wij minder 
bijdragen in financieel opzicht moeten 
ze in India zelf ook fondsen vinden 
en dat blijkt in de praktijk niet mee te 
vallen. Dan rest als Palm2 om eigen 
verdien-activiteiten te beginnen en dan 
komt de vraag: zijn we een hulp-organi-
satie of een bedrijf? We zijn er nog  
niet uit!

 
We hebben een dag in Zuidhorn door-
gebracht; met verschillende mensen die 
Palm een warm hart toedragen gespro-
ken, de (kringloop)winkel bezocht en 
een bijeenkomst gehad met alle vrijwil-

ligers die in de winkel werken. Het was 
mooi te luisteren naar de verschillende 
motivaties van de vrijwilligers. Een 
heel succesvolle dag wat ons betreft. 
Vanuit de vrijwilligers hoorden we ook 
tevreden geluiden. We willen 2 keer per 
jaar bijeenkomen. 

 
De inkomsten van de winkelopbreng-
sten zijn iedere maand een belangrijk 
onderdeel van de inkomsten hier in 
Nederland. Een woord van dank is op 
zijn plaats richting de vrijwilligers en 
aan Truus Sennema die het werk in 
Zuidhorn in de winkel coördineert.

 
We willen u graag meer betrekken bij 
Palm. Sommige mensen lieten weten 
het contact de laatste tijd te hebben 
gemist. 

 
Dit is het eerste initiatief: de Palm 
Nieuwsbrief. Wij zijn benieuwd naar uw 
reacties. Helaas missen we van vele 
donoren het emailadres; stuur ons uw  
e-mail adres via  sjoerd@palmindia.nl 

 
We willen op wat langere termijn een 
Palm-Netwerk opzetten, waarvan zowel 
Palm-vestigingen als donoren, vrienden, 
geinteresseerden enz. deel uit kunnen 
maken. Uitwisselen van ideeen over 
doel, aanpak, enz van het werk in India 
en Sri Lanka, uitwisselen van ervarin-
gen en mogelijk ook fondsenwerving 
via dit netwerk. Wat zijn uw gedachten 
hierover? Laat het ons weten.

Op werkbezoek bij 
Palm-India 
Andries Nicolai, onze penningmeester, is 
eind maart/begin april op werkbezoek ge-
weest op Sri Lanka en in India. Onderstaand 
een impressie van zijn ervaringen.
 
‘We hebben in deze periode zowel Sri Lanka 
als India bezocht. In beide landen woont 
familie en het was goed om hen ook te zien 
wonen in hun eigen woon- en leefomgeving. 
In Sri Lanka verbleven we bij Marga de Jong 
in Dygana in de buurt van Kandy. In India 
waren we bij Natascha Sennema. Ze woont 
in India in Conoor (Tamil Nadu). 
 
Heel lang heeft ze leiding gegeven aan 
Palm India als manager en nu zit ze in het 
bestuur van Palm India. En hoewel meer op 
afstand voorziet ze af en toe de leidingge-
venden nog van advies.
 
Zelf heb ik de periode in India gebruikt om 
ook kennis te maken met het werk van de 
beide teams in Gudalur en Thalavadi. Ook is 
er in die week een bijeenkomst geweest van 
het bestuur van Palm India. 
 

Sowieso is reizen met de bus al een bij-
zondere ervaring.Ik ben op beide locaties 
geweest voor gesprekken met de teams. In 
Gudalure werken twaalf medewerkers en in 
Thalavadi zeven medewerkers (foto 2). In 
beide teams heb ik een zgn. progress meet-
ing mogen meemaken; er werd gekeken 
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naar de resultaten en de ontwikkelingen in 
de afgelopen periode. Ook werd er vooruit-
gekeken naar het vervolg van de projecten 
en wat de medewerkers te doen stond. 
Wat me opviel was de goede sfeer die er 
heerste in de teams. In Gudalur was het 
eerste deel van de bijeenkomst gezamenlijk 
en na verloop van tijd ging de groep uiteen 
in 2 groepen. Een groep vrouwen die zich 
vooral bezighoudt met de ontwikkeling van 
de tribes (stammen) ging hun werk met de 
tribes bespreken.’

Werken met de tribes
Het werd me wel duidelijk dat het werken 
met de tribes iets is waar je over een lange 
adem moet beschikken. Het belangrijkste 
is dat je in contact komt met de mensen en 
hun vertrouwen wint. Het duurt soms heel 
lang voor ze openstaan voor contact. Heb 
je eenmaal het vertrouwen dan is het ook 
goed en mag je in de dorpen komen. Dat re-
sulteert bijv. in het opzetten van pre-schools 
(kleuterschool). Het werk dat Palm hier 
doet wordt ook gezien door de regering. Zij 
doen er tot op heden weinig aan, maar zien 
wel het belang ervan. Daarom hebben ze 
Palm ook gevraagd dit werk uit te breiden 

naar andere dorpen. Dit werk is belangrijk 
omdat de tribes(stammen) vaak geïsoleerd 
leven, niet meetellen in de samenleving en 
de noodzaak van ontwikkeling vaak ook niet 
direct inzien. Terwijl het voor de ontwikke-
ling van hun dorp en de ontwikkeling van de 
kinderen juist heel belangrijk is. 
 
Voor mij als bestuurslid waren de bijeen-
komsten met de medewerkers belangrijk, 
omdat ik de veldwerkers beter heb leren 
kennen en meer zicht heb gekregen op het 
werk wat ze iedere dag doen. Ook gaf het 
mij een beter inzicht in de verschillende 
projecten.
 

Naast de bijeenkomsten met de beide 
teams heb ik een vergadering bijgewoond 
van het bestuur van Palm India. Gespreks-
punt was vooral wat Palm Nederland kan 
betekenen voor de PALM-organisatie in 
India en dan vooral de financiering van pro-
jecten. In het kader van verzelfstandiging 
van Palm India krijgen ze vanuit Nederland 
70% van de projectgelden en moet 30% 
door Palm India zelf worden gevonden.  
Ze zijn dit niet gewend en zelf voor  
financiering zorgen is lastig, zo blijkt. 

De nieuwe manager 
van Palm2 India 
gaat op stage
Natascha Sennema is in 2017 gestopt als 
TeamLeider van Palm2 India en zit nu nog 
in het bestuur. Als vervanging heeft Palm2 
een buitenstaander aangetrokken, eerst 
een man en daarna een vrouw. Beide keren 
is het helaas fout gegaan. Dit had sterk te 
maken met de in India gebruikelijke hierar-
chische manier van leiding geven. 
 
Uiteindelijk is Yesu benoemd tot leider. 
Hij is de programmamanager. Hij komt 
uit de Palm-organisatie, heeft er jarenlang 
gewerkt. Hij kent de democratische manier 
van leiding geven en wordt geaccepteerd 
door de andere werkers. 
 
Hij kan en wil zich verder ontwikkelen. We 
hebben een stageperiode georganiseerd 
op Sri Lanka waar Sunil, de directeur van 
Palm-Oost op Sri Lanka de leidinggevende 
is. Het is de bedoeling dat Yesu 2 weken 
naar Sri Lanka gaat waar hij gaat werken 
aan verschillende leerdoelen. 
 
Het was de bedoeling dit te doen in mei, 
maar de recente aanslagen zorgden ervoor 
dat het niet veilig genoeg was. In Batticaloa, 
waar Palm-Oost is gevestigd, ontplofte 
een bom in een evangelische kerk met als 
gevolg 25 doden en ongeveer 50 mensen 
in het ziekenhuis, waaronder 16 kinderen. 
Voor het kopen van medicijnen voor deze 
kinderen mochten we een gift van € 1500.- 
ontvangen van een kerk uit Kesteren.  
En de medewerkers van Palm Oost besloten 
10% van hun (toch al lage salaris) te geven.
De stage van Yesu zal later dit jaar plaats 
vinden.
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Het team uit ThalavaddiOverzicht van de projecten die vanuit Gudalur worden georganiseerd



Prathiba, verantwoordelijk voor de  
ontwikkeling van stammen bij Palm India, 
schrijft het volgende:
‘Ik heb de behoefte aan ondersteuning 
beoordeeld van 30 afgelegen ‘dorpjes’ met 
stammen. Deze nederzettingen omvatten 
10 tot 30 families per ‘dorpje’. Er is geen 
electriciteit, geen fatsoenlijke huisvesting, 
geen drinkwater en toiletten, geen wegen en 
geen zorg voor kleuters. 

In deze ‘dorpjes’ ontbreekt een goede be-
langenbehartiging, evenals een goede infra-
structuur, want de bewoners weten niet hoe 
dat aan te vragen, Vaak kennen zij ook niet 
de speciale overheidskantoren voor voorzie-
ningen voor stammen. Dikwijls ontbreekt het 
hen aan de benodigde certificaten, benodigd 
voor overheidsvoorzieningen. Minstens 80% 
boven 30 jaar is analfabeet en onder de 
schoolkinderen zijn veel drop-outs.
 
Vanwege de programma’s van Palm ben ik 
door de overheidsfunctionarissen benaderd 

met de vraag deze 30 ‘dorpjes’ op te nemen 
in onze programma’s. Alhoewel de overheid 
op termijn alle ontwikkelingsprojecten gaat 
financieren, vragen zij van Palm voor dit 
proces initiatief te nemen, dit te faciliteren 
en te coordineren.
 
De overheid heeft geen programma’s met 
‘grassroot level’ benadering en heeft ook 
niet zo’n interesse in de ontwikkeling van 
stammen (zij willen snelle voortgang zonder 
risico’s).
 
Mijn vraag aan u is: ‘Wilt u ons financieel 
ondersteunen om de bewoners van deze 30 
dorpjes naar een hogere levensstandaard te 
brengen door de programma’s van Palm2?’
‘Ik heb vier bedrijven (in India) benaderd 
voor fondsen, maar zij gaven ‘niet thuis’ toen 
ik hen om steun vroeg. Ik wil de mensen 
van deze stammen graag helpen, maar we 
hebben onvoldoende geld om dit te  
kunnen doen?’

 

Nieuwe Projecten
• Tribale Ontwikkeling van 15 nieuwe 

nederzettingen, naast de bestaande 
9 dorpjes; het analyseren van de 
situatie en het ontwikkelen van eigen 
mogelijkheden.

• Het opzetten van 2 nieuwe kleuter-
schooltjes onder afgelegen stammen.

• Een kippenproject; een mogelijkheid 
voor 30 vrouwen om kippen te hou-
den voor de verkoop van de eieren. 
Het terug betalen van de lening,  
waarmee weer nieuwe vrouwen  
kunnen starten.

• Het geven van sexuele voorlichting 
aan 15.000 kinderen tussen 11 en 17 
jaar op 66 scholen. Als eerste stap 
het opleiden van 15 trainers, die deze 
voorlichting gaan verzorgen

Uw bijdrage
Behalve financiele bijdragen nodigen 
wij u hierbij uit om ook inhoudelijk bij 
te dragen. Schrijf of vertel ons wat u 
vindt van zaken rondom Palm. Heeft u 
ideeen, vertel ze. Wij nodigen u graag 
uit met ons mee te denken. Bijvoor-
beeld over het zelfstandig worden van 
Palm India.

Wilt U Palm financieel ondersteunen.  
Eenmalig of langjarig?  
Beide zijn welkom.
IBAN NL33RABO 0151 8669 29 
t.n.v. Palm2, Zuidhorn.

Wij zoeken nieuwe donoren om de 
financiele inkomsten op peil te houden. 
Behalve de inkomsten van de winkel, 
lopen de inkomsten van Palm terug. 
Helpt U mee?

Een nieuwe website
Palm gaat een nieuwe website lanceren; 
actueler, completer en toch kort.
Nog even geduld graag. Gaat u over een 
paar weken even kijken en laat ons we-
ten wat u ervan vindt en of u iets mist. 
Alvast bedankt.

Colofon
Palmblad is de Nieuwsbrief van  
stichting Palm en verschijnt 3 x per jaar.  
Wij willen u graag betrekken bij onze 
activiteiten. Wij zijn bereikbaar via 
 sjoerd@palmindia.nl  Kijk ook op onze 
website  palmindia.nl 

vormgeving: Controlled Escape
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Een aanvraag voor 
‘Tribal Development’
Ik las de vraag;’ is het nog nodig mensen in India te helpen, een land met snelle economi-
sche groei?’ en bijna gelijktijdig kreeg ik onderstaande aanvraag van Prathiba onder ogen.
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