
Het Corona-tijdperk en Palm
Wij hopen dat het met u, lezer van deze Nieuwsbrief goed gaat en wensen u een goede  
gezondheid. Palm bestuurslid Andries Nicolai heeft op 18 april zijn vrouw Rita verloren, de 
jongste zus van Natascha. Door een hartstilstand is ze totaal onverwacht niet meer onder ons. 
Wij betuigen onze diepe deelneming met Andries en zijn gezin en de kring om hen heen met 
dit grote verlies. Vanuit de hele wereld is de live stream rouwdienst gevolgd.

Ook moeten wij onze medewerkster in India Pratibha condoleren met het overlijden van haar 
man als gevolg van Corona. Hij is overleden in Saudi Arabië en de dag erna begraven in de 
Indiase buurstaat Kerala. 

Het zijn onzekere tijden, met gevolgen voor 
Palm. Zo hebben wij onze Palm winkel 
moeten sluiten gedurende 2 maanden. Dus 
geen inkomsten en wel lopende kosten. 
Gelukkig hebben we met de winkeleigenaar 
een goede afspraak kunnen maken over het 
delen van de huur. 

In India is de situatie ernstiger; een complete 
lockdown vanaf half maart, op straat komen 
is niet toegestaan. Palm moest ook stoppen 
met haar werk. Geen werk betekent geen 
inkomen in landen als India. Wel krijgen 
de mensen een bedragje van 1000 Rupees 
(13 euro), waarvoor ze rijst kunnen kopen 
(zie ook artikel van Natascha). Palm is in 
overleg met de autoriteiten bijna onmiddellijk 
begonnen met het uitdelen en rondbrengen 
van voornamelijk groente aan dagloners. Het 
team van Palm is zeer flexibel. Ook vorige 

zomer gingen ze onmiddellijk noodhulp 
verrichten bij de overstromingen.

Met andere organisaties, zoals de Lions, 
katholieke nonnen, kerken, bedrijven en Ro-
tary worden 750 gezinnen geholpen. Palm 
besteedt een bedrag van 20.000 Rupees  
(€ 250,-)en de anderen totaal een bedrag 
van € 3750,-. Dat hadden ze in no time 
georganiseerd.

Voor de korte termijn heeft Palm NL nog 
wel enige reserve en kunnen wij de salaris-
sen en overhead kosten nog blijven betalen. 
Voor daarna betekent echter wel dat als u 
Palm hierbij wilt ondersteunen, uw gift meer 
dan welkom is.  
 
De Rabo bankrekening van Palm is  
NL33RABO 0151 8669 29
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Preventie van  
seksueel misbruik
Wij hebben reeds eerder geschreven over 
dit project, dat bestaat uit het geven van 
voorlichting aan schoolkinderen tussen 11 
en 17 jaar, ter voorkoming van seksueel 
misbruik. Helaas is dat bitter nodig. Vorig 
jaar mei hebben 15 trainers (waarvan 10 
Palm stafleden) een opleiding gevolgd, ge-
geven door psychologen, artsen, opleiders 
en andere deskundigen.

In het afgelopen jaar zijn trainingen gegeven 
op scholen. Niet alleen de kinderen zijn 
enthousiast, ook de ouders, de schoollei-
ding en de autoriteiten. Evenals wij als Palm 
Bestuur. Er is ook al gevraagd deze trainin-
gen uit te breiden, voor bijv. tuktuk (taxi)
chauffeurs, voor Overheidsambtenaren! 
En dat alles vanwege de toewijding en het 
commitment van de Palm medewerksters.

Het budget was geraamd op ruim € 8000,- 
voor 66 scholen en 15.000 leerlingen. Vorig 
jaar hebben wij € 2500,- overgemaakt, 
waarvan nog € 200,- over is. Wij willen dan 
ook graag Actie voeren voor het resterende 
bedrag van € 5300,- Als elke lezer € 30,- 
over maakt voor dit doel kunnen we nog 
duizenden kinderen voorlichten. 

Elke aanranding minder is een vrouwenle-
ven gered. Doet u mee? De bankrekening 
van Palm is NL33RABO 0151 8669 29.
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Bijdrage van Truus, coördinator van de Palm winkel 

Over de Palmwinkel

Overwegingen over het effect 
van de pandemie in India
Natascha Sennema, Mei 2020

Het is verbazingwekkend hoeveel spullen 
er spontaan worden ingebracht. Wij kunnen 
niet alles verkopen. Dat geeft ons de luxe 
om mooie artikelen en kleding aan te 
bieden. We krijgen complimenten dat we 
een mooi aanbod en een gezellig ingerichte 
winkel hebben. Dit alles is het resultaat 
dankzij de vele vrijwilligers die zich inzetten 
op het gebied van kleding uitzoeken, prijzen 
en artikelen op FB en op marktplaats zetten. 
Voordat alles in de winkel staat is er veel 
werk verricht. Tot begin maart hadden we 
maandelijks een prachtige omzet.

Corona
Twee maanden is de winkel gesloten 
geweest. Die tijd hebben we gebruikt om op 

te ruimen en veranderingen aan te brengen 
om de winkel corona- proof te maken.
Sommige vrijwilligers vallen in de risico-
groep en wachten op veiliger tijden om weer 
te beginnen. 

Met 9 vrijwilligers gaan we eerst verder op 
de donderdag-, vrijdag en zaterdag middag. 
De klanten laten weten dat ze erg blij zijn 
dat we weer open zijn.

Dat is voor ons een enorme stimulans om 
er weer tegenaan te gaan. We doen het voor 
de mensen in India die het zo nodig hebben. 

Hartelijke groet van een vrijwilligster, 
Truus Sennema.

De vogels zingen de meest exotische 
verzen, de wilde dieren komen meer en 
meer naar de grote wegen en worden vrijer 
in hun bewegingen, de lucht heeft minder 
vervuiling maar het zijn de mensen die 
ineens zo intens lijden van dit wereldwijde 
virus. Het verschil tussen arm en rijk schijnt 
erger dan ooit tevoren. Een recent rapport 
van Unicef meldde dat 400.000 kinderen 
deze pandemie niet zullen overleven, met 
als meest getroffen land: India! Men heeft 
niet meer te eten 

Oxfam rapporteerde dat 26 (ja zesentwintig) 
miljardairs in de wereld meer bezitten dan 
3,8 miljard armen, de helft van de totale be-
volking op deze planeet. Het staat nu wel te 

bezien of deze miljardairs stand houden nu 
de wereldwijde economie in elkaar is gezakt. 
Mijn punt is hoe lang kunnen wij als over-
tuigde ontwikkelingswerkers hardnekkig 
blijven volhouden dat deze wereld moet 
veranderen naar een beter sociaal systeem, 
terwijl de Bezos, de Zuckerbergs, de Mittals 
(Indiase staalfabrikanten) maar een focus 
hebben: macht en geld!
 
In de laatste 2 maanden was er tijd voor na-
denken, reflectie en meditatie over de plaats 
die ik persoonlijk had in deze ontwikkeling. 
De bevolking in ons woongebied in de 
deelstaat Tamil Nadu werd geacht binnen 
te blijven en speciaal de 70 plussers, omdat 
India een totale lockdown heeft uitgeroepen 

vanaf 24 maart 2020, voorlopig tot eind 
Mei. Geen PALM bezoeken, geen vrienden, 
geen uitjes maar totale huisarrest.
Op 18 april werd mijn lieve zuster Rita 
ineens na een hartstilstand opgenomen 
door de Heer, mijn uitlaatklep voor alle 
confrontaties en problemen die ik als enige 
buitenlandse PALM supporter in India tegen 
het lijf liep. Zij kon zo goed luisteren, uren 
luisterde zij! Wat zal ik haar missen. Ik 
kon nog slechts op mijn computer screen 
volgen hoe zij langzaam het graf inzakte. 
Dat deed erg pijn. Daarna kwam er een 
bericht uit Sri Lanka dat Lucian zijn 23 
jarige dochter zelfmoord had gepleegd met 
als enige reden: armoede! Ik had Lucian als 
straatventje ooit in mijn huis opgenomen 
begin 1980 en vanaf z’n 8ste levensjaar op-
gevoed en hem laten leren. Hij had later drie 
volwassen dochters en een lieve vrouw.

Toen kwam 10 Mei een boodschap dat 
Prathiba, een van de beste veldwerkers van 
PALM, haar man Sudevan met de corona 
virus in Dammam, Saoedi Arabie, aan de be-
ademing lag, en daaraan later is overleden. 
Alleen, zonder enige familie in een vreemd 
ziekenhuis. Zelfs de begrafenis werd een 
probleem, niemand voelde zich verantwoor-
delijk. Momenteel zijn we bezig het bedrijf 
waar hij voor werkte er bij te betrekken. Ook 
de Indiase Ambassade werkt nu mee.

Tijd voor meditatie is nodig, reflectie op 
mijn verleden, prioriteiten voor de toekomst 
en in het heden: mijn overtuiging wat betreft 
een vertrouwen in God.



Palm Sri Lanka 
Vanaf 2016 ondersteunt Palm NL een aantal projecten van Palm in Sri Lanka Oost. Het betreft 
drinkwater projecten voor kwetsbare gezinnen , steun aan een “blijf van mijn lijf “huis en nu 
een nieuw inkomensproject voor oorlogsweduwen. Palm NL onderhoudt nauwe contacten 
met Palm Sri Lanka Oost. 

Het project heeft als doel dat iedere weduwe een bedrijfje opzet om in haar inkomen te voor-
zien. Een 2e, niet onbelangrijk doel is Verzoening tussen mensen met verschillende geloven, 
 na een burgeroorlog van 35 jaar.

Project Oorlogsweduwen in Sri Lanka
In Oost Sri Lanka heeft een jarenlange strijd 
tussen Tamilstrijders en het Sri Lankaanse 
leger veel weduwen en wezen achtergela-
ten. Na 2009, het einde van de strijd, is met 
de heling van de samenleving begonnen.

Palm Sri Lanka heeft een project ontwikkeld 
dat nu voor de vierde keer wordt uitge-
voerd, het begeleiden van een groep van 50 
oorlogsweduwen om een eigen bedrijfje op 
te zetten. Zo werken ze aan de opbouw van 
hun bestaan; financieel en sociaal. En dat 
ook hun eigenwaarde ten goede komt.

De deelnemende weduwen zijn door Palm 
geselecteerd en er is vastgesteld in welke 
bedrijfsactiviteit hun interesse en motivatie 
ligt en waar ook markt voor is. Geduren-
de 6 - 12 maanden komen de weduwen 
wekelijks bij elkaar en vormen een krachtige 
beweging. De volgende bedrijfsactiviteiten 
zijn geselecteerd:
Rijst verkoop, Snack en Drink winkel, 
Kruidenierswinkeltje, Ontbijt café ,Yoghurt 
maken, Bezem productie, Palm-blad borden 
maken en Bakstenen maken (stoere vrouw 
Kailayanathan!)

De Palm projectbegeleider zorgt voor 
opstart, plan, aanschaf start materiaal, 
boekhouding en vooral ook teamgeest en 
elkaar helpen. De dames worden veelal ook 
klanten van elkaars bedrijfjes. Naast aanvul-
lende eigen inkomsten zijn vooral de groei 

in zelfwaardering en trots van grote waarde 
als ook de grotere sociale contacten en 
collegialiteit. 

Een mevrouw van de vorige groep, die ‘s 
morgens bij haar thuis ontbijt maakte voor 
5 werkende mensen, zei me: “Vroeger zag ik 
soms op een dag niemand, nu zie en spreek 
ik elke morgen vroeg al vijf mensen!”

In het project participeren 51 weduwen, de 
jongste Palisungam Sathyathevi is 32 jaar 
en de oudste Kirupakaran Yogitha is 63 jaar 
jong. Met elkaar hebben ze 209 gezinsgeno-
ten die door dit project een zonnestraal en 
een teken van hoop in huis krijgen.

Waarom een kansrijk project? De zeer 
betrouwbare en enthousiaste directeur van 
Palm, Sunil, is een grote inspirator voor de 
armen. De projectleiders van Palm hebben 
eerst een paar jaar als vrijwilliger voor Palm 
gewerkt, zeer toegewijd. Het Palm team 
van 15 mensen bestaat uit boeddhisten, 
christenen, moslims en hindoes en is een 
voorbeeld van verzoening.
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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 

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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