
Hierbij bieden wij u Palmblad 3 aan, met nieuws over Palm en de projecten in India, een bijdrage 
over een vrijwilliger van de Palm kringloopwinkel in Zuidhorn, het internationale Palm Netwerk en 
een bijdrage van Natascha. Wij wensen u veel leesplezier en hopen op een bijdrage van uw kant.

Verzelfstandiging 
van Palm India
In 2019 hebben we als Palm NL ingezet op de verzelfstandiging van Palm India. Daar zijn 
een aantal stappen in de goede richting gezet en zeker vermeldenswaardig.

Allereerst zijn de eigen verworven inkom-
sten van Palm 2 in India sterk toegenomen. 
Met name door voor een grote Indiase bank 
de begeleiding van microkredieten te doen 
naar de kleine boeren en ondernemers in 
de regio.

In het afgelopen jaar zijn de eigen inkomsten 
van Palm 2 in India gestegen tot 31 %, de 
resterende 69% komt nu nog van Palm NL. 

Meerdere nieuwe project voorstellen zijn 
in 2019 gelanceerd. Dit geeft een onderne-
mende impuls aan het team in India.

De inbreng van de directeur van Palm Sri 
Lanka Oost, Sunil, aan de koers van Palm 
India heeft ook een flinke duw in de richting 
van zelfstandigheid gegeven. In Maart 2020 
zal Sunil weer een week in India zijn om de 
voortgang te evalueren.

Kort overzicht van de voortgang van 
een aantal projecten in India

Het kippenproject

Het regent nog steeds, maar wel 
minder hevig. Daarmee is er minder 
gevaar op besmettelijke ziektes onder 
de kippen. Daarom zijn de medewer-
kers enthousiast begonnen met het 
identificeren van de meest behoeftige 
mensen om door het houden van 
kippen en de verkoop van eieren een 
eigen inkomen te genereren. 

Sterke, betrouwbare kippenrennen zijn gekocht met hulp van een Nederlandse donor. Deze zijn 
van aluminium gebouwd en staan boven de grond om verschillende redenen. Vossen, marters 
en andere roofdieren hebben dan geen ingang om de dieren te doden. Bovendien kan de bodem 
gemakkelijk schoon gehouden worden. Eind 2019 zijn dertig kippenverblijven in bedrijf. Het 
project voorziet in een grote behoefte, PALM heeft al meer dan 30 nieuwe aanvragen gekregen. 

Preventie van sexuele 
intimidatie 

De media in India schrijven de laatste tijd 
meer open over de vele aanrandingen en 
sexueel misbruik, vooral onder schoolkin-
deren. De verschillende trauma’s waren 
aanleiding om er een bewustwordingspro-
gramma voor op te zetten. Omdat de PALM 
medewerkers goede kontakten hebben 
met ouders en kinderen, gingen vooral ook 
ouders vragen om het project dat in 2019 
van start ging uit te breiden. Inmiddels 
zijn bewustwordingsprogramma’s op 25 
scholen voor 3000 leerlingen gegeven. 
Nog 40 scholen te gaan en inmiddels is het 
programma breder verspreid naar andere 
doelgroepen, bijv. de driewieler chauffeurs. 

Ook ouders zelf willen er over praten in 
groepen die zijn gevormd door Palm. 
Veertien Palm-medewerkers zijn nu goed 
getraind om dit werk op scholen aan te 
pakken. Er wordt nu ook gewerkt aan het 
opzetten van een training om de vaak 
dominante mannen met voorzichtigheid 
te benaderen. Er is een heel  goede trainer 
gevonden die de medewerkers van Palm 
traint. Het gaat om Mrs Sheela. Zij is een 
heel ervaren counselor. 
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Interview met  
Netty, vrijwilligster 
bij de Palm winkel 
in Zuidhorn (Gr)

In de Palm-kringloopwinkel in Zuidhorn 
werken 35 vrijwilligers. De inkomsten van 
de winkel zijn heel belangrijk voor Palm om 
de medewerkers en de projecten in India te 
bekostigen. De winkelmedewerkers zorgen 
ervoor dat de winkel in orde is, de goede-
ren voor de verschillende seizoenen een 
plaats krijgen en verkopen de spullen. 

Op de vraag wat haar motivatie is zegt 
Netty: ‘Na het overlijden van mijn man had ik 
structuur nodig om de lange dagen in te vul-
len. Ik werk al bij de Wereldwinkel en heb me 
toen ook opgegeven voor de Palm-winkel. Ik 
sta volledig achter het doel van de winkel. 
Ik vind het belangrijk dat artikelen van onze 
overvloed en welvaart een 2e kans krijgen en 
dat we daarmee de armsten in India kunnen 
helpen’. 

Gevraagd naar wat haar boeit in het werk 
zegt ze: ‘Het boeit me mensen te ontmoeten 
en een praatje te maken. Ook de contacten 
met de collega verkopers vind ik leuk. Ik vind 
het mooi te zien wat mensen aan goederen 
inbrengen en wat anderen weer kopen en 
waar ze blij van worden.’ Het maakt me 
ook weer bewust van hoe goed wij het hier 
hebben in materieel opzicht. Bezoekers 
komen meestal uit Zuidhorn, maar op 
speciale dagen, bijv. Koningsdag komen ze 
ook uit de omgeving. Een mooi voorbeeld 
is een vrouw uit Drenthe die regelmatig op 
zaterdag komt. Ze heeft een dochter die in 
het Zonnehuis ligt. Ze loopt dan uitgebreid 
door de winkel en koopt veel waar ze blij 
mee weg gaat.

Kleuterscholen project voor 
analfabete stammen

De bestaande 5 kleuterscholen/kinderdag-
verblijven , Early Childhood Development 
Centres (ECDC ‘s ) in de dorpen van de 
oorspronkelijke stammen bevolking in de 
Nilgiris functioneren goed. We hebben ons 
doel naar verzelfstandiging bereikt door 2 
kinderdagverblijven over te dragen aan de 
Overheid. Palm is bezig om voor de reste-

rende 3 ECDC’s een goede en voedzame 
middagmaaltijd via de Overheid te regelen.
De bewoners van het zeer afgelegen Mool-
akadu kwamen met een verzoek om ook 
daar een ECDC te starten. De ouders waren 
bereid om het gebouw zelf te bouwen van 
bamboo, waardoor ze nu zelf de trotse ei-
genaar zijn. Er zijn in India zelf al bedragen 
bijeengebracht voor de kleuterschool en het 
salaris voor de kleuterjuf. In ieder geval één 
jaar kan de school draaien. 

Voortgang van de Boeren  
Cooperaties (Farmers Produc-
tion Cooperative (FPC‘s))                                                       

Uit de vele door PALM gevormde boe-
rengroepen zijn inmiddels 2 Productie 
Cooperaties ontstaan, met totaal meer dan 
1500 leden! Deze nieuwe organisaties zijn 
geregistreerd onder een company act van 
de Overheid met behulp van PALM. De rol 
van de PALM medewerkers is om de leden 
en het bestuur te helpen zelfstandig te func-
tioneren. Hiervoor heeft men 3 tot 5 jaren 
gepland. Ieder lid heeft een entreegeld van 
1000 rupees ingelegd , Met dit bedrag wor-
den er, na gezamelijke beslissingen, lenin-
gen verstrekt en ook zaden en meststoffen 
voordelig ingekocht.. Ook zijn er inmiddels 
6 outlets (winkels) begonnen waar de 

boeren hun producten, met name groenten , 
kunnen verkopen. Omdat de meeste boeren 
weinig of geen onderwijs hebben gehad, is 
dit een langzaam maar lerend proces naar 
het doen van zaken. Daarvoor worden soms 
mensen ingehuurd om specifieke trainingen 
te geven. Het moet duidelijk en eenvoudig 
worden overgebracht.

De bestuursleden van Palm hebben 1 dag 
een training gevolgd over bedrijfsvoering 
en 1 dag bijgewoond over Team Building en 
Withdrawal (het afbouwen van een project 
en het overdragen aan de betrokkenen). 
Deze trainingen worden gegeven door 
het nieuwe bestuurslid van Palm, de heer 
Barnabas, die manager was van World 
Vision (een grote Indiase onwikkelings-
organisatie).
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Bij de vraag of ze zich nog een gebeurtenis 
herinnert antwoordt ze: ‘Het blijft leuk als 
mensen iets specials zoeken en ook vinden 
en blij vertrekken. Laatst was er een jongen 
die op kamers ging. Zijn oma was erbij 
en zou betalen. De jongen ging weg met 
serviesgoed, bestek, keukenspullen, een 
wasmand en een tafeltje. Dan is het leuk om 

daarbij te helpen en oma en kleinzoon blij te 
zien weggaan.’

Op de vraag of ze nog iets kwijt wil zegt ze: 
‘Het is belangrijk om een goede doorstroom te 
hebben en het assortiment regelmatig te ver-
nieuwen. Voorkom dat de winkel te vol wordt, 
want over aanvoer hebben we niet te klagen.’ 

Palm Netwerk 

Aan mijn vrienden / PALM lezers
Men zeg wel eens in Nederland “de wonderen zijn de wereld niet uit “, maar ik zeg: “De zege-
ningen zijn vele “ en die nemen we in dank aan!

In Palmblad 1 hebben wij reeds gemeld dat we 
op termijn een Palm Netwerk willen opzetten. 
De idee is een site waarop kort de websites 
van de verschillende Palm vestigingen komen 
te staan (Sri Lanka Nuware Eliya, Sri Lanka 
Oost, Palm 2 India Gudalur en Thalavadi en 
Palm NL), een pagina voor uitwisseling, vragen 

en discussie, een pagina met nieuwe projec-
ten en benodigde fondsen en dan vergeet ik 
nog de (internationale) kontakten van Palm,uU 
dus. In Mei/Juni van dit jaar komt Sunil, direc-
teur Palm Oost Sri Lanka naar Nederland. Met 
hem willen we de idee van het Internationale 
Palm Netwerk verder gaan vorm geven.

Vorige week moest ik naar de Indiase 
Ambassade in Den Haag om weer een 
werkvergunning aan te vragen, omdat dit 
na een periode van 5 jaar was verlopen. De 
kansen waren naar mijn inzicht minimaal. 
Ik ben oud, een westerling, een vrouw, een 
christen en werk voor een NGO, allemaal 
factoren die niet bepaald helpen om de 
Modi regering en hun beleid te steunen. 

Buitenlandse nonnen die meer dan 50 jaar in 
India scholen stichtten en medische hulp ver-
leenden werden zonder meer gevraagd om te 
vertrekken! De pers had er over geschreven. 
Omdat ik uit ervaring weet dat de presentatie 
belangrijk is, ging ik gewapend met 18 keurig 
genummerde documenten naar de visum 
afdeling van de Indiase Ambassade. “U bent 
goed voorbereid “zei de mevrouw aan de 
balie. “Het proces kan 10 dagen duren“ 

Het paspoort moest daar blijven. En na 2 
dagen kreeg ik bericht dat het opgehaald 
kon worden. Dat gaf geen prettig gevoel, 
want de 10 dagen waren nog niet om. 

Mijn zwager Andries sleepte me mee en 
we reden meteen naar Den Haag, vlak voor 
het weekend om niet in onzekerheid te 
blijven. Een minuut voor sluitingstijd gaf 
de mevrouw het paspoort terug met het 
werkvisum opengeslagen! Over efficiëntie 
gesproken, dat kan dus ook in India! Ik mag 
dus terug om onze plannen en projecten 
voort te zetten! 

Denk nu niet dat ik de touwtjes in handen 
neem, absoluut niet, maar wat coachen en 
een open communicatie blijft nog nodig!

Natascha

De nieuwe website  
van Palm
Het heeft even geduurd maar sinds het 
najaar van 2019 is de nieuwe website van 
Palm in de lucht. Op de nieuwe website  
treft u een overzicht aan van de nieuwe 
projecten in 2019. Wij nodigen u graag uit 
kennis te nemen van de nieuwe website  
en ons uw indrukken mede te delen. 
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Uw bijdrage
In 2019 hebben we veel donaties 
mogen ontvangen, waarvoor onze 
welgemeende dank.

Ook voor dit jaar hopen we op uw bijdra-
gen te kunnen rekenen, met name ook 
voor de ontwikkeling van tribale dorpen, 
voor het voorkomen van ondervoeding bij 
jonge kinderen en het verder uitbouwen 
van de coöperaties van kleine boeren.

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 basis-
onkosten 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.

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

zie: www.palmindia.nl 
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