
Beste lezer,

In dit nummer van de Nieuwsbrief wordt u geinformeerd over twee nieuwe projecten. 
Maar we beginnen met informatie over onze Noodhulp actie.

Noodhulp
7 augustus kregen we 2 video’s over de situtie in Gudalur, de plaats waar Palm is gevestigd. 
Het huis van Yesudasan, de teamleider, stond 1 meter onder water https://youtu.be/lUj6FVN-
WMAA . En nog 3 dagen regen te gaan.Wij besloten direct een Noodhulp actie te starten en 
op 10 augustus was er reeds rond € 2000.- toegezegd.

Hieronder een verslag van  
Natascha Sennema. 
Malar, de vrouw van Yesudasan (de team 
leider van Palm) en hun 2 dochters zitten nu 
samen met 120 slachtoffers (36 families) 
in een school. Deze school, 2 km buiten 
het centrum van Gudalur, is één van de 18 
scholen die tijdelijk functioneren als opvang-
gelegenheid. 

Ik vroeg aan Yesudasan: ‘Waarom logeren 
jullie niet bij je familie?. Dat leek mij aange-
namer dan op de koude vloer van een school 
te moeten slapen zonder matras en deken 
en waar je afhankelijk bent van de maaltijden 

die worden verstrekt door regering en van de 
goodwill van hulporganisaties.

Maar Yesudasan is, evenals 40 % van de 
slachtoffers, alle belangrijke documenten 
kwijt, zoals zijn geboortebewijzen, regerings-
registratienummer en -kaarten waarmee je 
goedkope rijst , suiker, olie en linzen kunt 
kopen. Alleen als je in een officiëel aange-
wezen centrum voor opvang verblijft, zal de 
regering een proces beginnen om kopieën 
van de certificaten te verstrekken.
De zware regens veroorzaakten dat de half 
dichtgeslibte riviertjes de massale hoeveel-
heid water niet konden verwerken en op 

woensdag 7 augustus stond binnen een half 
uur het water een meter hoog in veel laag 
gelegen gebieden rond Gudalur. Veel dorpen 
met de zgn. tribes (stammen) in laagliggen-
de gebieden zijn het meest getroffen. Mo-
menteel verblijven 401 families in tijdeljke 
opvangkampen. (1187 volwassenen en 348 
kinderen).

Dankzij het districthoofd, een open jonge 
vrouw, zijn veel mensen snel geëvacueerd en 
waren er geen persoonlijke slachtoffers bij 
de overstromingen, wat wel het geval is in de 
naast gelegen provincie. 

Vanaf vrijdag zijn de medewerkers van 
PALM, begaan met de situatie, paraat om 
hulp te geven en een luisterend oor te verle-
nen aan zoveel ellende in de opvangcentra. 
PALM was de eerste NGO die 107 families 
in drie scholen voorzag van een matje om 
op te slapen, een laken, een handdoek, zeep 
en tandpasta. De registratie en ook voedsel- 
en medische voorzieningen is nu goed 
georganiseerd. Tot vandaag is er, behalve 
PALM, nog niemand in bijvoorbeeld Kollikuli 
gaan kijken naar de effecten van het water in 
de huisjes van de tribes. Thiygamani, PALM 
medewerker, die in het nabij liggende Pu-
liyamparai woont, bezoekt en werkt samen 
met de mensen uit Kollikuli. Zij zitten in de 
Puliyamparai school en hebben vertrouwen 
in het werk van PALM en delen daarom hun 
moeites en zorgen.

In dit soort situaties zijn er 2 fasen; de 
noodhulp en de opbouwfase. PALM kijkt 
naar de tweede stap en de mensen worden 
langzamerhand voorbereid om terug te keren 
naar hun huis. 

Uit de vooruitziende blik van de PALM staff 
blijkt dat de medewerkers de plaatselijke 
problemen goed begrijpen en dicht bij de 
bevolking staan en dat de plannen voor de 
komende weken samen met de dorpelingen 
zullen worden gemaakt. 

Natascha Sennema
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Distribueren van hulpgoederen

https://youtu.be/lUj6FVNWMAA
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Nieuwe Projecten
Wij focussen hierbij op 2 nieuwe projecten: een Onderwijsfonds voor kinderen van Palm 
medewerkers en Vergroten van sexuele weerbaarheid bij jongeren.
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Doelstellingen 
De doelstellingen van het programma 
waren: 

 Bewustzijn te creëren over seksuele 
intimidatie onder de schoolkinderen en 
hun ouders 

 Te leren hoe verborgen gevallen van 
misbruik te identificeren, verder te 
bouwen aan relaties met de kinderen en 
de leraren door:

• Een voorlichtingsprogramma om te 
starten en dan regelmatig de school 
te bezoeken, om openheid te creëren 
met individuen

• Motiveren van de slachtoffers om hun 
problemen te delen met de leraar en 
ouders voor noodzakelijke actie

1. Een Onderwijsfonds voor de
kinderen van Palm medewerkers 
in India.
 
Waarom een onderwijsfonds? Omdat de 
Palm medewerkers een heel bescheiden 
bedrag verdienen en scholing in India nogal 
kostbaar is. Een hoger salaris is ook een 
mogelijkheid, maar daarvoor ontbreekt 
het ons helaas aan financiën. Wij laten 
Natascha even aan het woord:’ Helaas heb-
ben deze medewerkers zelden aan zichzelf 
gedacht. De prijzen van levensmiddelen, de 
huren, electriciteit , medicijnen en onderwijs 
zijn allemaal verdubbeld in prijs sinds 2012. 
Zij zitten nu allen in de schulden. 

Met een toelage van tussen 5000 - 10.000 
indiaase rupies, ( € 65 tot € 130 ) proberen 
ze allen maandelijks rond te komen. Hun 
voedsel bestaat meer uit kwantiteit (hopen 
rijst ) dan kwaliteit.Het is een Hindoeistisch 
geloof dat de dalits (laagste kaste) niet mo-
gen klagen, want doen ze dat, dan zouden 
ze in een volgend leven terug komen als 
een lager schepsel. Dus je aanvaardt iedere 
situatie waarin je leeft. Deze medewerkers 
zijn financieel nu vaak minder bevoordeeld 
dan hun doelgroepen!’ 

Voor alle 30 kinderen tezamen bedraagt het 
schoolgeld ruim € 7000.- per jaar. Palm NL 
stelt voor 50% voor haar rekening te nemen, 
de andere 50% moeten de ouders betalen. 

Dat is € 120.- per kind per jaar, € 10.- per 
maand. Vermeld bij uw (periodieke) bij-
drage Onderwijsfonds. Hoeveel kinderen 
neemt u voor uw rekening? Wij als Bestuur 
doen ook mee.

2. Programma ‘Vergroten Sexuele 
Weerbaarheid bij Jongeren’  
d. m.v. voorlichting op scholen. 

De Situatie  
Helaas is de situatie wat betreft sexueel 
misbruik van vrouwen en kinderen in India 
nogal slecht. 53% van minderjarigen zegt 
tijdens een Overheidsonderzoek in een of 
andere vorm sexueel misbruikt te zijn. Het 
geregistreerde aantal kinderverkrachtingen 
liep op van 8541 in 2012 naar 19.765 in 
2016 (cijfers van UNICEF).

Het programma
Palm India heeft het initiatief genomen om 
voorlichting te gaan geven op 66 scholen in 
haar werkgebied, voor 15.000 kinderen van 
11 tot 17 jaar.

Het programma bestaat uit lessen voor de 
jongeren en voorlichting voor de leraren en 
ouders. Hiervoor gaan 14 sociaal werkers 
een training volgen van 2 weken, verzorgd 
door psychologen en andere deskundigen.

Hierna volgt een verslag van de training van 
een van de deelnemers.
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Wat leverde het op?
Het resultaat is dat 14 deelnemers open, 
transparant, zelfverzekerder en op alle 
niveaus uitgerust zijn om de voorlichting te 
geven en met slachtoffers te werken. De se-
lectie van de cursisten was goed: 90% heeft 
al een ruime veldervaring en is toegewijd.
 
De stammenbegeleider die deelnam, Sanila, 
ontwikkelde zich snel en vertelde tijdens 
de training over problemen in de tribale 
gemeenschappen. Ze solliciteerde voor een 
overheidsopdracht in juni en werd geselec-
teerd vanwege haar presentatie over seksuele 
intimidatie. Elke deelnemer die alle sessies 
volgde werd beloond met een certificaat.

Wat is de volgende stap?
De volgende stap is inmiddels gepland: 
de namen van de scholen zijn verzameld 
voor de komende twee jaar. Sommige 
voorlichtingsprogramma’s zijn samen met 
het district Child Protection Unit georgani-
seerd voor de trainers om de kinderen te 
observeren. 

Zodra de fondsen voor de volgende fase 
zijn aangekomen, kan de tweede fase van 
start gaan. 

Van de benodigde € 8000.- zoeken wij 
nog een bedrag van € 4.500.- Doet u mee? 
O.v.v. Sexuele weerbaarheid.
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Wat kwam er aan de orde op de verschillende dagen? 
 

Een arts vertelde hoe misbruikte kinderen kunnen worden geidentificeerd.  
 
Een maatschappelijk werker behandelde het belang van respect, eenheid en  
warmte in het gezin.

 
 Twee advocaten legden de rechten van kinderen en vrouwen uit en welke  

juridische stappen kunnen worden ondernomen wanneer een kind of een vrouw 
wordt misbruikt.  
 
Drie psychologen trainden de deelnemers hoe ze school en ouders   
kunnen benaderen. 
 
Groepswerk en rollenspellen, presentatie- en communicatieve vaardigheden  
werden getraind.  
 
De regering introduceerde het POCSO Act uit 2012 inzake seksueel  
misbruik bij jongeren.
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Uw bijdrage
Voor alle projecten tezamen is er een 
bedrag van € 26.000.- nodig. En voor 
het Tribal Development programma 
voor 3 jaar een bedrag van € 48.000. 
Dit laatste is in aanvraag bij een fonds 
van een bedrijf.

Wilt u alstublieft overmaken wat u kunt 
missen? Wij benaderen ook allerlei 
fondsen en bedrijven. Bank NL33RABO 
0151 8669 29, Palm Bunschoten.
 
De opbrengst uit de Palmwinkel met 
aftrek van onkosten, zoals huur en 
energie is net genoeg voor de ba-
sisonkosten van Palm in India (huur 
kantoor, reiskosten, salarissen van 
niet project-gebonden medewerkers, 
zoals leiding en administratie). Voor de 
projecten, zoals boven omschreven, zijn 
wij afhankelijk van u.

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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Links deelnemers aan de training  
met de certificaten. 

Bovens: ambtenaren/genodigden die  
de certificaten uitdelen.
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