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Van onze nieuwe voorzitter van 
Palm India Mevr. Raagini:
Het is een grote kans te zijn verbonden met 
Palm2 als voorzitter. Ik voel het als een eer 
en het geeft mij een goed gevoel. Ik ben 
de Heer hiervoor dankbaar en dank ook 
Natascha dat ze mij heeft betrokken bij haar 
geweldige werk. Ik zie het als een uitdaging 
om te werken voor een NGO. Het is voor mij 
als een nieuw begin. Reizen naar Gudalur en 
Thalavadi is een uitdaging. Het is een voor-
recht te werken met de stafleden van Palm, 
die goed getraind zijn en zeer gemotiveerd. 
Een ervaring voor mij als een ex-ambtenaar 
en Ik leer veel van deze mensen. Ik herinner 
me de volgende uitspraak ‘Doe wat je kunt 
met alles wat je hebt, waar je dan ook bent’

Het was een moeilijke tijd toen ik begon (in 
november), niet alleen voor India maar voor 
iedereen in de wereld. Alles was plotseling 
tot stilstand gekomen, maar voor 2021 zien 
we de zon weer schijnen, met een aantal 
nieuwe projecten in de pijplijn, zoals het 
voedselprogramma voor tribal dorpen, pre-
ventie van sexueel geweld voor jongeren, en 

voor de Boeren Coöperaties, waarbij Palm 
de zwakkere gebieden ondersteunt. Met 
hulp en begeleiding van Palm Nederland 
kunnen we Palm 2 in India naar een hoger 
plan brengen.

Ik dank Palm NL dat zij een instrument zijn 
om de kloof te overbruggen tussen de min-
der bedeelden en de rest. Ik kijk met genoe-
gen uit naar een nauwe samenwerking. Met 
jullie bijdrage kunnen we het onmogelijke 
mogelijk maken. Ik dank de Bestuursleden 
en de donoren; zonder jullie hulp was Palm 
niet gekomen waar zij nu is.

Van ons nieuw bestuurslid  
de heer Barnabas:
Ik ben LG Barnabas, 67 jaar oud, werkzaam 
als Directeur van Christelijke Missie Service, 
dat een 63 jaar oude organisatie is voor 
weeskinderen en verlaten kinderen. De orga-
nisatie werkt voor meer dan 4000 kinderen. 
Voordat ik Directeur werd van CMS werkte ik 
32 jaar voor World Vision in diverse functies, 
allen in India. Ik ben getrouwd en heb 2 
zonen, die getrouwd zijn en gesettled.

Ik kwam Natascha tegen op diverse bijeen-
komsten en bij ontwikkelings- consultaties 
en zij maakte indruk op mij, waardoor ik 
meer over haar en Palm wilde weten. Mij 
werd ook gevraagd om een training te ge-
ven aan de staf van Palm. Daardoor kreeg 
ik meer te weten over de stafleden en hun 
uitdagingen op het gebied van werken met 
tribes/stammen. De staf van Palm is goed 
getraind op het gebied van ontwikkelings- 
aspecten en ik heb waardering voor hen die 
willen werken op het moeilijke gebied van 
deze stammen gemeenschappen.

Nieuws van
de projecten

Het Kippen Project
De teamleider van Palm India heeft in De-
cember 2020 een evaluatie van het kippen 
project gestuurd. Eind 2019 is het project 
gestart, gefinancierd door Stichting  
Rusteloze Onderneming te Alkmaar.

Twintig vrouwen en 10 mannen hebben een 
sterke kippenren ( aluminium constructie  
en kunststof dak) beschikbaar gekregen. 
Een sterke kippenren is in dit gebied  
(Nilgiris) nodig om kippenroof door  
wilde dieren te voorkomen.
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Het project heeft een aantal boeiende 
leerervaringen opgeleverd.

1  Het idee van Palm NL was om hoog-
productieve hybride legkippen aan te 
schaffen. Dat bleek na een maand een 
slecht idee, want ze bleken niet bestand 
tegen de tropische omstandigheden. Bij 
vijf deelnemers met hybride soort stier-
ven alle kippen! Er is door hen direct 
omgeschakeld naar lokale kippenras-
sen. Deze leggen minder eieren , maar 
produceren bio eieren , die een hogere 
prijs opleveren.

2  Het legkippen project ontwikkelde zich 
ook naar vlees kippen project. Eigenlijk 
zijn er vier soorten opbrengsten  
gekomen:
• Eieren voor eigen gebruik waardoor 

kinderen in de gezinnen betere voe-
ding kregen.

• Eieren voor de verkoop , een aanvul-
ling van het gezinsinkomen

• Kippenvlees voor verkoop
• Het uitbroeden van eieren tot nieuwe 

kippetjes ( 300 nieuwe kippen in 2020)

3  In de Corona epidemie zijn de eieren en 
het kippenvlees een belangrijke steun 
tot overleven gebleken. In families en 
buurten werden de kwetsbaren hiermee 
gesteund.

 
4  De opbrengsten bij de deelnemers ver-

schillen enorm. Mooi is dat het principe: 
“leren van de besten “ vorm kan krijgen.

 
5  Het rapporteren van de Palm staf over 

dit productie project is in het afgelopen 
jaar sterk verbeterd.

De impact van het kippen project :
Het houden van lokale kippen in het gebied 
heeft een nieuwe impuls gekregen. De 
plaatselijke landbouw coöperatie heeft een 
nieuwe groep van 30 deelnemers helpen 
opstarten met lokale kippen. De financiële 
stabiliteit van 30 families heeft een positie-
ve impuls gekregen. Het zelfvertrouwen van 
de deelnemers is gegroeid. De groeps-sa-
menhang heeft een versterkte samenwer-
king opgeleverd. 

De tweede locatie van Palm in Thalavadi 
(op 50 km afstand van Gudalur) is ook van 
plan een kippenproject te starten. Ook in de 
staat Tamil Nadu, Zuid India met 88 miljoen 
inwoners is het project opgevallen. De NGO 
ESAF die boerencoöperaties in Zuid India 
ondersteunt, heeft het Palm kippenproject 
uitgeroepen tot het beste project van 2020!

Onderwijsondersteuning
Het Westen van de staat Tamil Nadu in In-
dia, waar Palm werkt, is letterlijk afgelegen 
en bevolkt door velerlei stammen. Veel 
kinderen gaan niet naar school, afgezien 
van de sluiting door Corona. Deze Corona 
sluiting heeft o.m. tot gevolg dat jonge 
meisjes worden uitgehuwelijkt en jongens 
aan het werk worden gezet. Het analfabetis-
me is zeer hoog onder de mensen. En veel 
ouders beseffen ook niet dat onderwijs hun 
kinderen uit de armoe kan halen. Kinderen 
laten werken levert direct iets op.
 
Daarom heeft Palm het initiatief genomen 
om als proef met 3 ‘tuition centers’ te begin-
nen. Vrijwilligers met middelbare school, uit 
de dorpen zelf en gedeeltelijk betaald (een 
toelage van Euro 25.- per maand), gaan ‘s 
avonds onderwijs geven aan de kinderen. Het 

werken met vrijwilligers is zowel een bewuste 
keuze, Palm wil meer gaan werken met vrijwil-
ligers, als een gedwongen, omdat de dorpen 
afgelegen zijn en er geen vervoer is.

Doel is kinderen en jongeren naar school te 
krijgen en hen te motiveren voor vervolg-
onderwijs.

Activiteiten zijn: het selecteren van de 
kinderen, het trainen van de vrijwilligers/
onderwijzers, het vormen van ouder-comi-
tés en het betrekken hiervan bij het runnen 
van de centers, het motiveren van ouders 
voor onderwijs voor hun kinderen, motivatie 
bijeenkomsten met school drop-outs en het 
organiseren van sport en culturele activitei-
ten voor de kinderen.

Beoogde resultaten en impact 
• Het percentage ‘Dropouts’ is verminderd 

met 50%, na 3 jaar.
• 90% van de meisjes bezoekt na de  

basisschool de middelbare school,
• Alle kinderen hebben door de Education 

Centers te bezoeken extra activiteiten 
geleerd,

• De gezondheid en de sociale verhoudin-
gen zijn verbeterd,

• 75% van de tribal kinderen hebben 12 jaar 
onderwijs afgerond,

• De Dorps Ontwikkelings- Comités hebben 
het ‘concept van versterking door onder-
wijs’ begrepen,

• De Comités nemen de verantwoordelijk-
heid voor het runnen va de Centers over, 
na 3 jaar



Een teleurstelling met 
een bijzondere afloop !

Vier maanden lang werkten 3 mensen aan een nieuw en interessant voorstel wat betrof een 
blijvende verbeterde leefwijze voor 900 families in 15 tribal dorpen. De veldmedewerkers de-
den hun best om alle benodigde informatie in te winnen, zij wogen alle kinderen onder 5 jaar 
en maten de armomvang en lengte om een precies beeld te krijgen van de ondervoeding.  
We wisten al dat 60 % van de kinderen aan ondervoeding leed. 

Van medische centra en ziekenhuisjes wer-
den de rapporten van de moeders verzameld 
om hun hb te achterhalen. We schreven al 
eerder dat deze uitslagen erg slecht zijn en 
ver onder het gemiddelde liggen. Met de 
PALM2 landbouwkennis zou iedere familie 
beginnen met een tuintje rond hun huis/ 
hut om alle ruimte te gebruiken voor het 
verbouwen van vooral groene groente, wat 
oorspronkelijk ook hun eetgewoonte was. 
Sinds de regering is begonnen met het 
verschaffen van gratis rijst zijn de oorspron-
kelijke eetgewoontes verpieterd. Ook heeft 
het Ministerie van Bosbouw nu de fami-
lies helaas verboden om hun vruchten en 
honing uit de bossen te verzamelen.Als een 
experiment in het geplande project zouden 
de families allen 4 kippen ontvangen voor de 
consumptie van eieren en om daarnaast een 
eigen inkomen te genereren. Met hun kennis 
van gebruik van lokale materialen zouden 
ze zelf een kipperen moeten maken. In ieder 
dorp zou een wijze vrouw worden gekozen 
en getraind worden om op eigen traditione-
le wijze de dorpelingen te benaderen met 
betere eetgewoontes en hen te motiveren 
om een inkomen te creëren, ook budgetteren 
stond op het training programma. Kortom 
het goed uitgewerkte voorstel zorgde voor 
langdurige zelfredzaamheid. We hadden 
een Indiase donor partner benaderd die erg 

geïnteresseerd was in het concept en deze 
adviseerde ons maandenlang hoe we een 
juist en overzichtelijk project beschrijving en 
begroting moesten maken volgens hun eigen 
formaat. Het project kwam totaal op omge-
rekend in Euro 55.000, -- Dit vond de donor 
wat weinig en het project werd afgewezen 
zonder veel uitleg.

Intussen raakte onze consultant in contact 
met een van de wetenschappers van de 
WHO, een Indiase vrouw, die dit project ge-
weldig vond en meteen contact opnam met 
het Districtshoofd om te zien of de situatie 
in de tribal dorpen werkelijk zo miserabel 
was, zoals beschreven in ons voorstel. En 
een maand later kwam ineens een proces op 
gang om ons voorstel te verwezenlijken, niet 
voor 15 dorpen maar in dit hele District voor 
300 tribale dorpen! Wie schets onze verba-
zing toen we ontdekten dat het gefinancierd 
gaat worden door dezelfde donor! ! Ons pro-
jectvoorstel met de nieuwe ontwikkelingsfilo-
sofie is gekopieerd en gaat nu geïmplemen-
teerd worden op grote schaal! Helaas ligt 
de nadruk van de donor nu meer op voedsel 
overhandiging en minder op zelfredzaam-
heid. Het programma zal uitgevoerd worden 
door de District administratie samen met de 
NGO’s en PALM2 zal zeker deel gaan nemen! 
Natascha Sennema, januari 2021

Bijdrage van een vrijwilliger
uit de Palmwinkel

Than Than is geboren In Birma en kwam als 
vluchteling acht jaren geleden naar Neder-
land. Ze woont nu met haar 14-jarige zoon 
in Zuidhorn. Truus Sennema, coördinator 
van de Palm-winkel sprak met haar over 
haar vrijwilligerswerk. Sinds 2 jaar werkt ze 
als vrijwilliger 2 dagdelen per week in de 
Palm-winkel. Het gesprek met Than Than 
leverde onderstaand verhaal op.

Than Than haar eerste zin is dat er voor de 
tweede keer lockdown is en dat de winkel 
dicht is. Heel erg jammer, want nu komt er 
ook geen geld binnen voor India, zo geeft 
ze aan. Voor de vrijwilligers en klanten is 
het ook sneu. Onze Palm-winkel heeft ook 
een sociale functie. Veel vrijwilligers missen 
nu ook de afleiding en de contacten. Ze 
geeft aan het Nederlands niet goed onder 
de knie te krijgen en daarom wil ze graag 
in een winkel werken. Ze vertelt: ‘Omdat ik 
regelmatig in de Palm-winkel kwam en ik 
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Uw bijdrage
In 2020 hebben we veel donaties mogen 
ontvangen, waarvoor onze welgemeen-
de dank. Ook voor dit jaar hopen we op 
uw bijdragen 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

de sfeer prettig vond, koos ik ervoor in de 
Palm-winkel vrijwilligerswerk te gaan doen.’

Ze vindt het fijn om in de Palm winkel te wer-
ken. Vooral kleding en sieraden hebben haar 
voorkeur. Als mensen vragen over het werk 
in India, probeert ze dat uit te leggen. De 
mensen vragen dat wel regelmatig. Volgens 
Than Than is de Palm-winkel de leukste en 
goedkoopste winkel van Zuidhorn. Ze kan 
niet wachten tot de winkel weer opengaat.
 
Ze besluit met: ‘Vandaag hebben we samen 
de winkel opgeruimd en schoongemaakt. 
Dat doen we als vrijwilligers om de beurt. De 
winkel moet er weer pico bello uitzien als we 
weer mogen starten van meneer Rutte’. 
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