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Inleiding
Uit onderzoek blijkt dat informatie zo
bondig mogelijk dient te zijn. Daarom
wordt dit verslag beknopter dan u van ons
gewend bent. Wij vragen u zowel positieve
als negatieve reacties aan ons te melden.
Het kippenproject
Het kippenproject verloopt uitstekend. Er
zijn geen vrouwen die afhaken. 250
vrouwen verhogen hun inkomen met
gemiddeld 20 euro per maand en ze
verbeteren hun dagelijkse menu met
eieren en kippenvlees. Het geld wordt
meestal besteed aan de schoolgaande
kinderen, voeding en medicijnen. Velen
beleven er ook plezier aan omdat ze af en
toe een kip eieren laten uitbroeden zodat
hun toom jong blijft en ze de haantjes
kunnen verkopen. Vanwege extreme
droogte hebben we een aantal watertanks
verstrekt, waar de vrouwen goed mee zijn
geholpen. In de loop van 2018 zal het
project zijn afgerond en zal een
eindrapport worden gemaakt.

Watermanagement
Zo efficiënt mogelijk omgaan met water en
zo veel mogelijk regenwater opvangen is
van het grootste belang in deze droge
regio.
We hebben in 2015 een subsidie
aangevraagd bij R.V.O. ( Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland, een dienst van
het Ministerie van Economische Zaken)

om onderzoek te financieren. In december
kregen we bericht dat onze aanvraag niet
werd gehonoreerd. De tijd zal leren of
onze kansen in de toekomst zullen stijgen.
Wij blijven ons daarvoor inspannen.
Het Neemproject
Omdat andere onderwerpen om voorrang
vroegen hebben we het Neemproject
moeten uitstellen. We werken er wel aan
verder. De bedoeling van dit project is om
64 oudere vrouwen uit onze doelgroep
zaden van Neembomen te laten
verzamelen en een machine te financieren
die uit die zaden olie perst die voor
verschillende doeleinden kan worden
verkocht. Als de zaden als olie kunnen
worden verkocht levert het voor de
vrouwen veel meer op.
Uit het financiële verslag van 2016
In 2016 hebben we € 37.653,- ontvangen
voor onze projecten. Heel hartelijk dank
aan alle donoren die ook in 2016 ons werk
hebben mogelijk gemaakt. Aan de school
SCOPE is
€ 12.000,- overgemaakt. Voor het
kippenproject hebben we een aantal
watertanks gefinancierd, die oorspronkelijk
niet waren begroot: € 2.260,-. Ook hebben
we € 18.500,- overgemaakt aan Wilde
Ganzen. Zij hebben daar hun premie van
€ 10.175,- aan toegevoegd, zodat er €
28.675,- aan YPS is overgemaakt. Dat
bedrag was bestemd voor het
kippenproject en dat was conform de
begroting. We hebben € 2.500,- kunnen
toevoegen aan reserve. Op onze website:
www.jalihal.nl vindt u de volledige
jaarstukken (onder de knop “Financiën”).
Het bomenproject
Omdat het klimaat (heet en weinig regen)
dikwijls de voortgang van de projecten
hindert, vragen we ons al lang af in
hoeverre we dat kunnen beïnvloeden door
een groot aantal bomen te planten. Vaak
hoorden we: als er 500.000 bomen bij
elkaar in de buurt staan dan is het micro
klimaat in elk geval een stuk aangenamer.
Mensen, dieren en planten blijven

gezonder en hebben een betere kwaliteit
van leven. We hebben voor februari 2017
een reis naar Jalihal gepland en één van
de doelen is om te onderzoeken of een
bomenproject kan worden uitgevoerd in en
rond de 22 dorpen van ons werkgebied.

gewerkt aan nieuwe projecten. Maar als
we dan
proberen om dingen te forceren nemen we
te grote risico’s.
Nogmaals onze grote dank voor de
ondersteuning die we krijgen bij ons werk
van zo veel mensen, organisaties,
bedrijven, fondsen en dan soms uit heel
onverwachte richtingen. Inderdaad: het
gaat niet vlug, maar wel gestaag. We zien
ook dat de mogelijkheden voor
veranderingen toenemen.
Normaal gesproken kunnen de vrouwen
van onze doelgroep geen fatsoenlijk leven
opbouwen en perspectieven voor hun
kinderen dichterbij brengen. Steeds meer
vrouwen lukt dat nu al wel een beetje en
de groei zit er in.
Namens Wauda Maas, Dora Bosse, Tom
van Lamoen en ondergetekende
vriendelijke groeten,
Huub Bosse
voorzitter Stichting Jalihal
december 2017

Het bestuur
Aan het einde van 2016 heeft Piet
Rombouts het bestuur verlaten. Piet
meldde al eerder dat hij het te druk kreeg
met zijn werk. Toen daar een verschil van
inzicht bijkwam heeft hij zijn functie
neergelegd. We bedanken Piet voor het
werk dat hij voor Stichting Jalihal heeft
verricht. Met name voor het geitenproject
heeft hij een belangrijke rol gespeeld. Ook
de projectaanvraag voor het
watermanagement is door Piet verzorgd.
Tot slot
Door grote droogte is niet alleen het
kippenproject belangrijk vertraagd. Ook
nieuwe activiteiten komen dan niet van de
grond. Er is, achter de schermen, wel

Onze activiteiten worden mogelijk
gemaakt door al onze donateurs en door:

