
Collecteren voor Palm
Toen de winkel in april dicht was, heeft Truus Sennema, een vrijwilliger in de Palm-winkel 
een verzoek neergelegd bij de diaconie van de gereformeerde kerk ‘De Rank’ in Zuidhorn. 
Half april is er in ‘De Rank’ een collecte gehouden met als bestemming Palm. Deze collecte 
heeft bijna € 2000,- opgebracht. Een fantastisch bedrag waar we als bestuur en medewer-
kers van Palm heel blij mee zijn. 

Wilt u Palm ook steunen, bijvoorbeeld door een collecte te houden in uw eigen gemeente? 
Neem dan contact op met onze penningmeester, Andries Nicolai ( mail@andriesnicolai.nl of 
06 12 09 54 11). Hij kan u meer vertellen over verschillende projecten.

Kringloopwinkel 
Palm Zuidhorn 7 jaar 
Na een promotiebeurs voor Palm in 2013, waar o.a. ingebrachte goederen verkocht werden, 
bleven er spullen over. Tijdens de koningsmarkt in Zuidhorn werden deze goederen, o.a. kleding, 
verkocht. Dat liep goed en er werd besloten op vrijdag en zaterdag door te gaan met de verkoop. 
Vanaf die tijd nam de verkoop en inbreng een vlucht en ging de winkel steeds vaker open. 

Zeven jaar geleden op 1 Juli, 2013 werd de winkel officieel geopend door Emmy/Natascha 
Sennema. Vanaf die tijd is de Kringloopwinkel Palm India een begrip in Zuidhorn en omgeving. 
Er worden voldoende goederen ingebracht zodat we door kunnen gaan met onze hulp voor de 
allerarmsten in India. In deze Corona-tijd zijn we minder dagdelen open (nu woensdag t/m za-
terdag) en hebben we nog te weinig vrijwilligers. Daar wordt aan gewerkt. Een hartelijke groet, 
namens alle vrijwilligers. Truus Sennema.
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PALM  
India en 
de Corona 
pandemie  
    

De vreselijke overstromingen van 2019 
herhaalden zichzelf in mindere mate dit jaar 
begin augustus, maar door het Corona virus 
was het niet belangrijk meer. De regering 
plaatste de getroffen families in ongeveer 
10 tijdelijke kampen voor een week en  
men wachtte gelaten totdat het water  
weer daalde. 

Het aantal Corona gevallen in India stijgt 
nog dagelijks en is nu bijna 90.000 per dag!

De prioriteit van de PALM medewerkers is 
sinds april het overzien van de voedselin-
name door de kinderen in de tribal dorpen 
omdat veel ouders geen inkomen hebben 
en de kwaliteit van het voedsel nog slechts 
de door de regering verstrekte rijst is.  
De middagmaaltijden die normaal op 
de scholen worden verstrekt zijn nu ook >
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gestopt omdat de scholen gesloten blijven. 
Ook de PALM kleuterschooltjes blijven 
voorlopig gesloten.

Zes medewerkers zijn dagelijks bezig in de 
tribal dorpen, ook met het verzamelen van 
gegevens voor het nieuwe voedings-project, 
waarbij de lengte en het gewicht van ieder 
kind onder 6 jaar wordt gedocumenteerd. 
Gebrek aan goed voedsel maakt dat in som-
mige dorpen het gewicht van de kinderen 
naar beneden gaat. In dit project zullen de 
moeders met bloedarmoede eens per 3 
maanden worden gecontroleerd op hun hb. 
Een tijdelijk ‘food relief’ programma is met 
ingang van juni door PALM begonnen in 15 
tribal dorpen, waar aan 150 kinderen extra vi-
tamine B en groentes wordt gegeven. Dit pro-
gramma wordt gefinancierd door plaatselijke 
supporters en is een tijdelijk hulpmiddel. 
We zijn dankbaar mee te delen dat er een 
donatie is binnen gekomen om weer een 
kleuterschooltje van bamboe te bouwen. De 
constructie wordt door de dorpelingen zelf 
gedaan en PALM helpt met het financieren 
van de bouwmaterialen. Zo worden de 
dorpelingen zelf de eigenaar.

De Rotary club van Salem heeft beloofd 
een degelijk stenen kleuterschooltje te 
bouwen in de game reserve, waar de kin-
dertjes nog steeds tussen lekkende ijzeren 
golfplaten zitten. 

Tot nu toe zijn er slechts 2 gevallen van 
Corona in de tribal dorpen. De mensen 

zijn doodsbang, laten weinig onbekenden 
het dorp binnen en gaan zelf bijna niet het 
dorp uit, behalve voor hoognodige dingen. 
De regering is wel weer begonnen met het 
bouwen van toiletten en ook huisjes. De 
dorpelingen vragen PALM medewerkers te 
helpen om de kwaliteit van de materialen en 
de juiste maten te controleren.
 
De rest van de Palm medewerkers werkt 
hard om de bestaande micro financierings-
leningen terug te ontvangen. Ondanks dat 
de Reserve Bank of India het terugbetalen 
momenteel niet verplicht, omdat verschil-
lende groepsleden hun baan zijn kwijt 
geraakt, is meer dan 70 procent van de 
leningen terug betaald. 

Onderwijs wordt online gevolgd, evenals 
het doen van examens. Online betekent via 
de mobiele telefoon of de TV. Maar in de 
tribal dorpen heeft minder dan 50% een TV 
of een telefoon, met als gevolg dat meer en 

meer kinderen stoppen met het volgen van 
onderwijs. Bijlessen in de dorpen zijn nu van 
groot belang voor deze kinderen. 

Een nieuw programma gaat binnenkort 
van start om de kinderen geïnteresseerd 
te houden in onderwijs. ‘s-Middags zal een 
gediplomeerde jonge man of vrouw in de 
dorpen 2 uur lang bijlessen komen geven. 
Dit zal door ons betaald worden. ( 3000 
India Rupees voor 24 dagen per maand, dat 
is 38 euro!).

Wij hopen dat jullie allemaal gezond blij-
ven. Dank zij God zijn ook wij beschermd 
gebleven. Deze pandemie heeft ons niet 
wanhopig gemaakt maar wel reflecterend 
en dankbaar! Dank u wel voor uw gebeden 
en medeleven! 

Namens het hele PALM team  
Natascha Sennema



Palm in India en het bestuur
We zijn verheugd dat het is gelukt om twee nieuwe Bestuursleden te vinden, een mannelijk en 
een vrouwelijk lid. Hiermee is het bestuur op sterkte, namelijk 5 leden, inclusief Natascha.  
Het mannelijk Bestuurslid komt uit de ontwikkelingswereld en het vrouwelijke lid is een  
gepensioneerde bankdirecteur. Wij wensen hen veel succes en plezier in hun werk.

Palm in India en 
haar Toekomst
In de afgelopen tijd heeft het team van Palm in India een 3-jaren plan gemaakt. Ondanks de 
hectische tijd is het gelukt om de ervaringen en gedachten op een rij te zetten en hieruit een 
werkplan te destilleren. De noodzaak voor een nieuw 3 jaren plan is gelegen in het maken 
van nieuwe keuzes en het overdragen van projecten aan bewoners/ouders of Overheid. 
Tenslotte is het doel dat mensen zelfwerkzaam worden en verantwoordelijkheid dragen voor 
hun eigen leven en ontwikkeling. 

Zo worden veel agrarische activiteiten overgedragen aan de 2 Coöperaties, die door Palm 
zijn opgericht in de afgelopen jaren. Palm medewerkers die nu nog in het Coöperatie Bestuur 
zitten trekken zich langzaam aan terug, dan wel stappen over van Palm naar een Coöperatie, 
zoals de 2 Directeuren dat in juni hebben gedaan.

Nieuwe ontwikkelingen zijn: 

 werken met vrijwilligers.
 het verrichten van noodhulp en
 de hierboven geschetste overdracht aan 

betrokkenen.
 Ook de toename van locale fondswer-

ving is een nieuwe ontwikkeling, evenals 
het samenwerken met Overheidsfunc-
tionarissen. Zo is bijv. een van de 4 
kleuterschooltjes in dit voorjaar overge-
dragen aan de Overheid. Dat maakt het 
voor Palm mogelijk hun activiteiten te 
verplaatsen naar andere ‘tribal’ dorpen.

De toekomstige activiteiten van Palm 
vallen onder twee sectoren: Economische 
activiteiten/Ondernemerschap en micro 
financiering en als tweede Gemeenschaps-
ontwikkeling.

Het volgende is als doelen  
geformuleerd onder de sector  
Ondernemerschap:

 groepsvorming, gericht op vrouwen-
participatie.

 training van groepsleden in onder-
nemerschap.

 promotie van vrijwilligers.
 linken van groepen met micro financie-

ring en banken.

 op weg naar onafhankelijke business  
ontwikkeling eind 2022.

 bestaande 2 boeren coöperaties volledig 
onafhankelijk eind 2022.

 het opzetten van 2 nieuwe coöperaties in 
de nieuwe werkgebieden.

En wat betreft Gemeenschaps-
ontwikkeling zijn de doelen:

 dorpsontwikkeling uit te breiden naar  
10 nieuwe tribal dorpen.

 begeleiden van Dorps Ontwikkelings- 
comités, met minimaal 50% vrouwelijke 
leden en het verbinden van dorpsontwik-
kelingen met Overheidsprogramma’s.

 promoten van basis educatie door het  
opzetten van kleuterschooltjes en van cen-
tra voor bijscholing voor zwakke leerlingen 
en leerlingen die geen onderwijs volgen.

 uitvoeren van een programma voor  
verminderen van alcohol gebruik.

 uitvoeren van een programma over  
voeding en gezondheid in 15 dorpen.

 verbeteren van de levens van 600 arme 
weduwes.

 verminderen van seksueel misbruik 
door bewustwordingsprogramma’s voor 
schooljeugd en hun ouders (dit program-
ma loopt al en is zeer succesvol, er zijn 
vragen om uitbreiding van het bestaande 
programma).
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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

Het Financiële  
Verslag van 
Palm NL
Het afgelopen kwartaal hebben 2 financiële 
deskundigen de jaarrekening van 2019 
gecontroleerd; Steven van de Bos en Arjan 
Heinen. Ze hebben hun waardering en 
goedkeuring uitgesproken over de manier 
waarop de financiën zijn gedocumenteerd. 

Het bestuur heeft na het lezen van het rap-
port de penningmeester decharge verleend.

Het Financiële Jaarverslag over 2019  
kunt u vinden op de website van Palm;  
zie  www.palmindia.nl 
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