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In 2016 ontstond het idee voor een Interna-
tionaal Platform voor Palm, in de visie dat 
alle deelnemers aan Palm één ideologische 
familie zijn die de waarden delen die in 
Stichting Palm worden uitgedragen. 

De voor u liggende nieuwsbrief is gewijd 
aan deze visie en bevat een wie-is-wie van 
de Palm deelnemers in Sri Lanka, India en 
Nederland. 

Bovendien zullen de Nieuwsbrieven voort-
aan tweetalig zijn: Engels en Nederlands. 

In deze Nieuwsbrief zullen we aandacht 
besteden aan het droevige nieuws van het 
overlijden van Sjoerd Oppewal en aan hem 
als belangrijk persoon voor Palm en aan zijn 
langdurige bijdrage aan de 
Palm organisatie.

De situatie in de wereld is zorgelijk in de 
nasleep van de pandemie en met de slechte 
economische situatie in Sri Lanka. In een 
volgende Nieuwsbrief zullen we hier verder 
op ingaan en op onze acties. 

We wensen eenieder van de Palm familie 
die hierdoor zijn getroffen, sterkte toe om 
deze moeilijke periode het hoofd te bieden 
en wensen u succes en moed met uw be-
langrijke projecten voor zovele  kansarmen 
en we hopen en bidden dat er betere tijden 
zullen komen. 

WIE-IS-WIE Natascha Sennema

Natascha Sennema is de oprichtster van 
Palm in 1984. Ze startte in 1980 als 
Nederlandse vrijwilligster met het onder-
steunen van kansarmen in afgelegen 
theeplantages en met het verbeteren 
van hun leefomstandigheden. In 1984 
werd ze NGO-geregistreerd. 

In de afgelopen tien jaar is een belangrijke 
focus van Palm gericht geweest op de 
ontwikkeling van de Palm 2 organisatie 
rondom Gudalur in Tamil Nadu. Dit wordt 
geïllustreerd door Natascha die naar Tamil 
Nadu verhuisde om deze ontwikkeling te 
begeleiden.

Met behulp van een goed getrainde en pro-
fessionele staf ontwikkelde Palm India zich 
sterk door de jaren heen. Focus lag vooral 
op kansarmen in de tribale dorpen: voedsel 
programma’s, kleinschalige landbouw, 
(kleuter)school opvoeding en opleidings-
programma’s, voorkomen van seksuele 
intimidatie. 

Sinds het aantreden van het nieuwe ma-
nagement team, met mevrouw Raagini als 
voorzitter van het bestuur van Palm 2 India, 
zijn de activiteiten verbreed, als ook de 

ondersteunende partners. Nieuwe projecten 
zijn bijvoorbeeld: kweken van paddestoelen, 
veeteelt, diverse coaching en ondersteunen-
de projecten voor tribale meisjes. 

De Palm organisatie in India heeft zich 
ontwikkeld tot een grotendeels zelfvoor-
zienende organisatie, die steeds minder 
afhankelijk wordt van ondersteuning vanuit 
Palm.

Palm India
Palm winkel in  
Nederland

De Palm winkel in het noorden van Neder-
land, in Zuidhorn, geneert een belangrijk 
deel van de fondsen voor Palm en is daar-
mee een belangrijke sponsor. De kring-
loopwinkel wordt door een groot team van 
vrijwilligers draaiende gehouden. 

De toewijding van de werkenden in Zuidhorn 
is buitengewoon en de inspanning van iede-
re vrijwilliger wordt zeer gewaardeerd door 
het Nederlandse Bestuur van Palm.
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Sri Lanka Centraal is waar de activiteiten 
van Stichting Palm begonnen, na formele 
registratie als ontwikkelingsorganisatie 
voor kleine gemeenschappen.

Deze ontwikkeling werd tot stand gebracht 
door een sociaal-economisch verster-
kingsproces, rondom een veelheid van 
activiteiten: infrastructuur, hulpbronnen, 
eco-landbouw, gezondheid, microkredieten, 
ontwikkeling van kinderen en bescherming 
en versterken van vrouwen. 

Spoedig bleek dat verdere versterking nodig 
was van capaciteiten in de organisatie en 
ook bij de doelgroepen. Hiertoe werd als 
technisch  coordinator Mr Saman Wije-
bandara aangesteld. 

In 1994 volgde Mr Sunil Dombepola als 
coordinator sociale mobilisatie. Er volgden 
succesvolle implementaties van organische 
landbouw projecten en externe ontwikke-
lingspartners meldden zich (bijvoorbeeld 
Novib, Helvetas en Norad). Nadat Natascha 
Sennema zich had teruggetrokken als Team 
Leider, volgde Saman Wijebandara haar op. 

Palm Sri Lanka Centraal

Na de verwoestende tsunami in 2004, wer-
den Palm activiteiten ook naar de getroffen 
oostelijke provincies verplaatst, teneinde 
de getroffen bevolking te helpen. Dit leidde 
uiteindelijk tot Palm Oost en Noord, geleid 
door Sunil Dombepola.

Huidige werkgebieden van Palm Centraal 
zijn: Walapane, Nuwara Eliya en Kothmale.

De organisatie van Palm Oost en Noord 
heeft mensen van alle gezindten opgeno-
men: Boeddhisten, Christenen, Moslims 
en Hindus als voorbeeld van verzoening en 
samenwerking. 

De organisatie heeft zich sterk ontwikkeld 
onder het inspirerende leiderschap van 

Sunil Dombepola en heeft fondsen aange-
trokken van verschillende donoren. 

Door de jaren heen heeft Palm specifieke 
projecten gesteund, zoals drinkwater pro-
jecten voor kwetsbare families, vrouw-vei-
ligheids projecten, weduwen projecten 
om door het opzetten van kleine bedrijven 

zelfvoorzienend te worden, bijvoorbeeld 
door het verkopen van rijst, voedingspro-
ducten, koffie, maken van kleine items en 
constructiematerialen. 

De huidige slechte situatie noodzaakt tot 
intensivering van landbouw projecten, zoals 
het Palm-FARM project in het noorden.

Palm Sri Lanka Oost & Noord
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Uw bijdrage
In de afgelopen jaren heeft PALM veel 
donaties mogen ontvangen, waarvoor 
onze welgemeende dank. Ook voor de 
komende tijd hopen we op uw bijdragen 
te kunnen rekenen, om veel projecten te 
kunnen ondersteunen, zoals: ontwik-
keling van tribale gemeenschappen, 
voorkómen van ondervoeding van kinde-
ren, onderwijs en het uitbouwen van de 
coöperaties van kleine boeren. 

U kunt uw bijdrage overmaken aan:
Stichting Palm India te Bunschoten, 
rekeningnummer: 
NL33 RABO 0151 8669 29

Colofon
Palmblad is de nieuwsbrief van Stichting 
PALM en verschijnt tweemaal per jaar in 
het Nederlands en in het Engels. 
Wij willen u graag betrekken bij onze 
activiteiten. 

Wij zijn bereikbaar via 
gj.akkerman@gmail.com

Kijk ook op onze websites:
https://palmindia.nl
https://palmsrilanka.org

vormgeving: Made4You

Het Palm bestuur Nederland is het centrale 
ondersteunende orgaan voor alle Palm 
activiteiten. Het bestuur overziet en 
bepaalt de ondersteuning aan projecten 
vanuit de Palm sponsoren. Daartoe doet 
het bestuur aan werving en onderhoudt 
sponsor contacten en coördineert de 
winkel activiteiten. 

Het bestuur geeft ook verantwoording in 
waar het geld aan wordt besteed en wat 
de vorderingen van de projecten zijn. Dat 
laatste wordt bijvoorbeeld gedaan door de 
Nieuwsbrieven. Voorzitter van het bestuur 
is Maarten van Woerden (middelste foto), 
Penningmeester is Andries Nicolai (linkse 
foto) en de nieuwe Secretaris is Gert Jan 
Akkerman (rechtse foto), benoemd na het 
overlijden van Sjoerd Oppewal. 

Het begeleiden van hulp aan projecten die 
kansarmen ondersteunen is en blijft het be-
langrijkste aandachtspunt voor het bestuur. 

Daarnaast willen we bevorderen dat de 
gezamenlijke kennisbasis van praktijk en 
ervaringen met gemeenschapsontwikkeling 
binnen de Palm familie in de toekomst 
beter kan worden gedeeld, om van elkaar te 
leren, ten nutte van iedereen. 

Samen met u, willen we zo streven naar een 
levend Palm Internationaal Platform voor 
contact om elkaar te vinden, om ideeën en 
ervaring uit te wisselen en voor het 
genereren van fondsen.

Palm bestuur Nederland

Andries Nicolai | Maarten van Woerden | Gert Jan Akkerman

Sjoerd, Secretaris van het Palm Bestuur in 
Nederland, overleed op 7 December 2021 
ten gevolge van een ernstige nierziekte van 
meerdere jaren. 

Zijn afscheid van dit leven kwam toch nog 
sneller en tamelijk onverwachts, nadat in de 
herfst zijn ziekte zich verergerde. 

Hij heeft zich met heel zijn hart ingezet voor 
Palm vanaf het eerste moment als pioneer, 
voorzitter en later als secretaris. We missen 
hem als vriend en als zeer gewaardeerd 
lid van het Bestuur en zijn voortdurende 
ondersteuning van Palm, vanaf het eerste 
begin als pionier en voor zijn actieve inzet 
en onophoudelijke strijd voor gerechtigheid.

In memoriam Sjoerd Oppewal

Het belang van de bijdrage van Sjoerd voor Stichting Palm blijkt wel uit 
onderstaande: 
•  1984 Pionier/Mede-Oprichter van Palm Sri Lanka
•  1985 Oprichter van Palm NL 
•  1985-1999: Voorzitter van Bestuur Palm NL 1
•  2018-2021: Secretaris van Bestuur Palm NL 2
•  1985-1995: Redactie 23 Nieuwsbrieven Palm 1
•  2018-2021: Redactie 7 Nieuwsbrieven Palm 2 

Herdenkingen voor Sjoerd
Voor Sjoerd zijn in de Palm gemeenschap-
pen in Sri Lanka en India in december 2021 
herdenkingsdiensten gehouden. 

Verder werd in Sri Lanka Oost en Noord een 
speciaal herdenkingsproject opgestart, met 
als doel om kwetsbare vrouwen die 
gezinshoofd zijn, te ondersteunen. 
Een indruk is hiernaast weergegeven.  

Part of the15 beneficiaries as a group of head-of-family vulnerable women. 
Total beneficiaries of Commemoration Project = 55


