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Een impressie van een gesprek met 
Natascha Sennema over de gevolgen van 
de pandemie met het Corona virus in India.

Tijdens de 1e golf in 2020 (april) was men 
in India trots dat het land zo weinig werd 
getroffen door het virus. Iets waar door de 
regering ook mee werd geschermd. Bo-
vendien bleek dat veel mensen, circa 50%, 
antistoffen bij zich droegen en niet gevoelig 
waren voor het virus.

Inmiddels is de situatie totaal gewijzigd. 
India is in de wereld het 3e land met de 
meeste doden. Officieel wordt een getal 
genoemd van 465.000 mensen die zijn ge-
storven, maar onderzoekers hebben in juli 
aangetoond dat het getal minstens 10x zo 
hoog is. Er wordt gesproken over een aantal 
van 3,4 tot 4,7 miljoen doden. Het sluiten 
van de scholen, het verbieden van verkeer 
tussen districten en het sluiten van markten 
zorgde ervoor dat veel dagloners hun werk 

verloren en terugkeerden naar hun eigen 
district en daarmee geen inkomsten meer 
hadden. Met als gevolg hongersnood. Bo-
vendien besloot de regering de vaccins die 
werden geproduceerd vooral te exporteren 
om daarmee geld te verdienen. 

Inmiddels zijn in Tamil Nadu met 80 miljoen 
inwoners de winkels weer open. Ook het 
vervoer tussen districten is weer mogelijk. 
Maar de scholen zijn nog gesloten en kin-
deren zijn al 14 maanden aangewezen op 
onlineonderwijs via de telefoon of de com-
puter. Maar dat is slechts weggelegd voor 
een deel van de kinderen. 40% heeft geen of 
een slecht en onregelmatig internetsignaal 
en dat betekent vaak geen onderwijs. 
In de lokale tribes (stammen) die afgelegen 
wonen verlaat momenteel 50% van de kin-
deren vroegtijdig de school. Uit onderzoek 
van de Palm staf wordt duidelijk dat 80% 
van de kinderen in de tribes tussen 6 en 15 
jaar is gestopt met school. 

Kinderen die wel onderwijs volgen, moeten 
het vaak doen met één telefoon met 3 of 
4 kinderen. En om een goede ontvangst te 
krijgen moeten ze vaak een uur omhoog-
lopen. De Palm medewerkers zetten zich 
in om bijlessen te geven. Vaak doen ze dat 
in de open lucht. Duidelijk is wel dat er een 
grote achterstand is ontstaan op het gebied 
van leren. Bovendien, zo is de verwachting, 
zal straks als de scholen weer opengaan, 
duidelijk worden dat veel kinderen niet terug 
zullen komen, omdat ze zijn uitgehuwelijkt 
of moeten werken.

Beste Lezer,

Wij hebben besloten 2-talig te worden; 2 Nederlandse nummers per jaar en 1 Engelstalige, 
zodat ook onze buitenlandse geïnteresseerden op de hoogte kunnen blijven.Verder zult u 
in dit nummer vooral positieve berichten lezen; 2 artikelen over resultaten van ons werk 
met uw bijdrage als basis. 

Ondanks de moeilijke Corona tijden ziet Palm in India nog steeds kans iets te betekenen 
voor de mensen aldaar. Er zijn bijv. 15 leercentra opgezet, waar kinderen huiswerkbege-
leiding en bijles krijgen, omdat de scholen al bijna een jaar dicht zijn. Hiervoor zijn 15 
vrijwillige ‘onderwijzers’ uit de dorpen zelf geselecteerd en opgeleid. Een van de doelstel-
lingen was al met meer vrijwilligers te werken, die een bescheiden bijdrage ontvangen. 
In verband met Corona heeft Palm weer een Hulpfonds opgezet, waarmee etenswaren 
worden gekocht die worden verdeeld onder Corona slachtoffers. Zie verderop voor foto’s. 

Onze Palm winkel in Zuidhorn is weer open en de omzet trekt behoorlijk aan. Desondanks 
wordt uw bijdrage zeer op prijs gesteld.
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Verhaal van Sarala, Palm 2 
medewerkster voor Tribe/
Stamontwikkeling

Mijn naam is Sarala, ik ben gelukkig ge-
trouwd en moeder van 2 teenagers. Ik werk 
voor Palm2 als ‘çhange agent’/dorpsont-
wikkelings- staf, in een tribal dorp, genaamd 
Thekkupadi Ik werk in de Pre School, opge-
zet door Palm. Mijn taak is de problemen in 
het dorp en haar bewoners te benaderen via 
de kinderen van de Pre School en hieraan 
met de ouders te werken aan oplossingen. 
Naast het runnen van de Pre School van 9 
tot 4 maak ik huisbezoeken, geef ge-
zondheids- en voedings-cursussen, houd 
bijeenkomsten van het Dorps Ontwikke-
lings-comité, promoot spaarmethoden, help 
bewoners met kennis over hun rechten en 
het verkrijgen van Overheids certificaten, 
zoals geboortebewijzen. 
 
Ik begeleid de bewoners maar geef hen 
ruimte hun zaken zelf op te lossen. Ik pro-
beer de bewoners te overtuigen hun locale 
handwerkproducten te maken. Ik moedig 
bewoners aan verantwoordelijkheid voor 
hun eigen ontwikkeling te nemen. Bovenal 
is het mijn taak kinderen, waarvan de ou-
ders meestal analfabeet zijn, het belang van 
onderwijs in te laten zien.

Ik geef een voorbeeld. Madhi heeft 3 kinde-
ren: Thulasi is 7, Bomman is 6 en Anjali is 
3 jaar oud Madhi’s echtgenoot heeft haar 
2 jaar geleden verlaten. Hij liet de kinderen 
achter bij hun moeder en grootmoeder. 
Madhi is analfabeet en houd er niet van om 
contacten te onderhouden met de andere 

dorpsbewoners. Het gezin leeft van hun 
kleine pensioen van de overleden grootva-
der. De kinderen hadden geen enkele scho-
ling totdat Palm dit gezin identificeerde. De 
2 oudste kinderen waren 4 en 3 jaar oud 
toen ze begonnen op de Pre School  
van Palm.

Aanvankelijk zagen de moeder en groot-
moeder niet de noodzaak voor Thulassi 
om naar de lagere school te gaan, maar na 
veel pogingen tot overtuigen, gaat ze nu 
naar de basisschool. Het was erg moeilijk 
de moeder ervan te overtuigen dat deze 
basiseducatie zal helpen bij de persoon-
lijke ontwikkeling en nodig is om later een 
baan te vinden. Ik – Sarala – heb eindeloze 
bezoeken gebracht aan beide vrouwen om 
hen te motiveren voor onderwijs voor  
haar kinderen.

Nu gaat Thulasi dagelijks naar school, ze 
geniet van ervan en wil geen dag missen. 
Bomman, haar broertje, is in 2018 naar de 
basisschool gegaan en het jongste zusje 
gaat naar de Pre School van Palm. Vanwe-
ge Corona zijn de scholen echter gesloten 
en het gezin heeft geen internetverbinding. 
Thulasi en Bomman bezoeken de ‘tuition’-
klas, waarvan er 15 zijn opgezet door Palm.
Administratief liep het gezin ook sterk ach-
ter. Zij registreerden geen enkele geboorte 
(waardoor je administratief niet bestaat). Ik 
moest hen ondersteunen bij het verkrijgen 
van deze certificaten en van Aadhaar kaar-
ten (verplicht voor elke burger in India).
Recent besloot de Regering de constructie 
van een toilet voor elk tribal huis te suppor-
ten en gaf de bewoners eigenaarschap van 
het land, waarop hun huis is gebouwd. Ik 
werd gevraagd te helpen met de survey (in 
kaart brengen) en motiveerde de bewoners 
op te komen voor hun rechten. Dat 
heeft de bewoners van Thekkupadi trots 
en eerlijk gemaakt en het heeft mij heel 
gelukkig gemaakt.

Deze voorbeelden tonen aan dat een lange 
termijn ondersteuning van onze kant nodig 
is om te worden geaccepteerd door de 
stammen gemeenschap en samen met hen 
op te werken voor hun eigen ontwikkeling. 
Dit is meer dan een 2 of 3 jaars project en 
kan alleen succesvol zijn met een lang-
durig effect, indien Palm nog enige jaren 
doorgaat met deze programma’s. Heel veel 
dank Palm voor deze geweldige kans om 
anderen te helpen zichzelf te helpen.

Het afgelopen half jaar hebben wij een 
weduwe programma op Sri Lanka onder-
steund. Deze weduwes of vrouwen met 
gehandicapte mannen, veroorzaakt door de 
burgeroorlog die duurde van 1983 tot 2009, 
krijgen ondersteuning bij de ontwikkeling 
van hun bedrijfjes; van rijst verbouwen tot 
kleding naaien, van pannenkoekenbakker 
tot yoghurt verkoper, enz. Het gemiddelde 
bedrag per persoon is 70 euro, totaal 51 
deelnemers voor een bedrag van ruim 
3500.- euro.

Hieronder het verhaal van een  
van de vrouwen.

Introductie
Het is een kwetsbaar gebied en de oorlog 
heeft er veel slachtoffers gemaakt: oor-
logsweduwen, gezinnen met een vrouw 
als hoofd en personen met een handicap. 
Bovendien kent het gebied seizoens over-
stromingen. Dit zijn ook de belangrijkste 
criteria voor selectie voor het Livelihood 
Assistance Project (levensonderhoud assis-
tentie project). Wij – Palm East op Sri Lanka 
– selecteerden 51 gezinnen voor ondersteu-
ning door verhoging van hun inkomen door 
te investeren in hun ‘bedrijfjes’.

Maandelijkse bijeenkomsten
Een maandelijkse bijeenkomst werd gehou-
den ten huize van een van de deelnemende 
vrouwen, als gevolg van Corona. En de 
andere bijeenkomst werd gehouden in de 

Ondersteuning van 
arme oorlogsweduwen 
op Sri Lanka



kantoorruimte. De situatie rond Corona en 
beschermingsmethoden was onderwerp 
en het belang van aanwezigheid werd uit-
gelegd. Maandelijks inkomen, de kosten en 
winst details werden uitgebreid besproken.

Het verhaal van een van de  
deelnemende vrouwen

Mrs. Mathiyeshwaran Sasikala, 39, zorgt 
voor haar gezin met een inkomen van de 
verkoop van rijst. Haar echtgenoot is men-
taal aangetast als gevolg van de burgeroor-
log en door epilepsie. Zij heeft een zoontje 
van 10. Zij runt het gezin en maakt zich 
veel zorgen en is gefrustreerd. Gedurende 
de hele tijd van haar huwelijk heeft ze nog 
nooit een maaltijd gehad van de verdiensten 
van haar man, vertelt ze met een huilende 
stem. Ze voegt eraan toe dat ze vanwege de 
situatie van haar man zich niet met plezier 
kan bewegen in publieke evenementen en 
geen positieve gedachten heeft. 

Op dat moment, vertelt ze, kwam Palm 
Foundation in contact met me om me te 
helpen en te motiveren, me aan te moedi-
gen door middel van counseling en bewust-
wordingsactiviteiten, met als gevolg dat ik 
meer rijst verkocht en een hoger inkomen 
verwierf. Met dat inkomen liet ik mijn kapot-
te naaimachine repareren en gedurende de 
Nieuwjaar periode (Sri Lankaans Nieuwjaar 
is 12 april) had ik veel jurken genaaid en 
was ik in staat 17.500 Sri Lanka Rupees  
(70 euro) te verdienen (en dat met een 
investering van 50 euro!!!!). 

Ik ben gelukkig en voor altijd dankbaar aan 
Palm Foundation en Palm mensen in Neder-
land, die mij ondersteunden. Ze voegt eraan 
toe dat ze verwacht meer inkomen te ver-
dienen en dat ze zich nu durft te bewegen 
in de samenleving en vriendschap ervaart. 
Haar ambitie is haar enige zoon een goede 
opvoeding en opleiding te geven, zodat hij 
leraar kan worden.

Een voornemen van Palm India om op een nieuwe plek werkzaamheden te starten is in het 
afgelopen jaar gerealiseerd. Naast hoofdvestiging Gudalur (12 medewerkers) en nevenves-
tiging Thalavadi (6 medewerkers) is de nevenvestiging Pandalur gestart. Pandalur is een 
gemeente, aangrenzend aan Gudalur, met 130.000 inwoners. Er wonen 10% christenen, 
17% moslims en 70% hindoes.

In Pandalur zijn ongeveer 4 procent van de inwoners te vinden in stamgebieden met grote ach-
terstand in onderwijs en economische bedrijvigheid. Het gemiddelde inkomen per huishou-
ding is rs 3000 per maand, dit is ongeveer 35 euro. Ondanks de beperkingen van Corona zijn 
er de eerste stappen gezet. Er zijn in Pandalur 50 dorpjes geïdentificeerd, waarvan 10 tribale 
dorpjes zijn met een variatie van 25 - 200 families. Tot op heden zijn er 50 groepjes van kleine 
ondernemers gestart. En er zijn 5 bijles klassen gestart.

Een nieuwe Palm  
vestiging in India
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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 
 palmindianl@yahoo.com  Kijk ook op 
onze website  palmindia.nl 

vormgeving: Controlled Escape

Er werkt momenteel een medewerker full-
time en vijf parttime teachers voor de 5 cen-
tra waar bijlessen worden gegeven. Deze 
activiteiten worden door een coördinator 
begeleidt die voor beide doelgroepen werkt.
Er wordt rond gekeken naar een kleine kan-
toorruimte om de activiteiten uit te breiden 
en de lopende programma’s efficiënt te 
monitoren.

We wensen de Pandalur pioniers veel  
succes in het verder vormgeven van de 
PALM activiteiten.
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