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Vooraf 
Stichting Jalihal werkt vanaf 2004 samen met 
Yerala Projects Society (verder YPS) een 
lokale ontwikkelingsorganisatie. Onze 
doelgroep bestaat uit ca. 750 alleenstaande 
vrouwen, die kasteloos (dalits) zijn. Jalihal is 
het centrale dorp van ons werkgebied. Het ligt 
in het zuiden van de Indiase deelstaat 
Maharashtra, 500 km. ten zuidoosten van 
Mumbai. 
 
Projectenreis 
In februari zijn Dora en Huub Bosse naar 
Jalihal gegaan om YPS en de projecten te 
bezoeken. Er staat een reisverslag op website: 
www.jalihal.nl menuknop “Nieuws”. 
 
Kippenproject 
We hebben veel aandacht besteed aan de 
voortgang van het kippenproject .  We hebben 
veel vrouwen bezocht en we hebben kunnen 
vaststellen dat het kippenproject weliswaar in 
tijd sterk is uitgelopen (vanwege extreme 
droogte) maar dat het uitstekend verloopt. Alle 
vrouwen geven aan dat ze doorgaan met het 
houden van kippen, ook als het project aan het 
einde van dit jaar wordt afgesloten.  

 
De vrouwen hebben een lagere opbrengst uit 
eieren en kippen dan vooraf was 
ingecalculeerd. Dat komt omdat ze meer eigen 
gebruik hebben van eieren en kippenvlees  en 
ook  omdat ze hun producten ruilen met familie 
en buren voor bijvoorbeeld zaden en 
pootgoed.  De extra voeding in hun eigen 

menu ervaren ze als positief, speciaal waar het 
hun kinderen betreft. 
 
Watermanagement 
Sinds enkele maanden denkt Wim de Haas 
met ons mee over watermanagement in de 
regio. Wim is specialist op gebieden als 
hydrauliek, zuivering, watermanagement etc. 
Hij is door het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken uitgezonden naar verschillende landen 
in het zuiden om waterproblemen op velerlei 
gebied in kaart te brengen en om oplossingen 
te realiseren. Hij is zich aan het oriënteren op 
de Jalihal regio. In eerste instantie  sporen zijn 
inzicht en ervaring niet met de werkwijze die 
YPS heeft gevolgd. We hopen dat in 2018 
aanzetten voor beleid zullen ontstaan. We zijn 
blij dat we voor het belangrijke punt water een 
vakman hebben gevonden. 
 
Bomenproject 
Veel aandacht is in het verslagjaar gegaan 
naar het voorbereiden van het  bomenproject. 
Kort na de februari-reis is besloten dat project 
te gaan uitvoeren. Allerlei aspecten hebben 
veel tijd gevraagd. Op de website vindt u de 
brochure, de begrotingen en foto’s van de 
gewassen die worden aangeplant. Twee 
biologen, Dr. Patil en Dr. Jamadagni (beiden 
pas met pensioen vertrokken van hun 
universiteit) gaan dit project begeleiden en ze 
hebben er zichtbaar plezier in. 
Voor ons is het heel betekenisvol dat Wilde 
Ganzen dit project gaat ondersteunen en dat 
de ASN Foundation het eerste begin mogelijk 
heeft gemaakt met een subsidie van € 15.000,-
. 
 
Neemproject 
Omdat het bomenproject veel energie zal 
blijven vragen hebben we het neemproject 
voor onbepaalde tijd uitgesteld. Daar komt ook 
bij: er is voor het bomenproject jaren achtereen 
veel geld nodig. Hoe verantwoord is het dan 
om daarnaast nog andere projecten te starten? 
Wij durven het nu niet aan. Het neemproject 
blijft wel bij ons op het lijstje staan. 
 
 
Huizenproject 
Er is wel een uitzondering gemaakt voor het 
huizenproject. Tijdens de reis in februari is ons 
duidelijk gemaakt dat ongeveer 200 vrouwen 
van onze doelgroep nog in een hut leven in 
plaats van in een huis. Was dat zo’n 15 jaar 



geleden nog breed geaccepteerd, nu komen 
de bewoners van hutten steeds vaker buiten 
de samenleving te staan. Hoe zoiets in zijn 
werk gaat in een voor ons vreemde cultuur 
kunnen wij niet inschatten, maar we zijn op de 
vraag van YPS ingegaan en hebben ons min 
of meer vast gelegd op een huizenproject voor 
minimaal 20 huizen. 

 
 Het is 6 oktober 2017 van start gegaan en wij 
weten nu al dat we zeker 20 huizen méér 
kunnen bekostigen. In 2018 besluiten we hoe 
lang we doorgaan met dit project. 

 
 
Uit het financiële verslag van 2017 
We hebben kleine en grote giften ontvangen. 
We hebben hulp gekregen bij het werk dat 
moet worden gedaan. We hebben ideeën van 
mensen gekregen. Er wordt echt meegedacht. 
Hartelijk dank daarvoor aan u allen. Het werkt 
motiverend om te merken dat de projecten 
breed gedragen worden. 
Enkele cijfers: In 2017 hebben we € 71.913,- 
ont-vangen voor de projecten. Voor het 
kippenproject hebben wij € 11.098,- 
overgemaakt. Voor het huizenproject is € 
20.116,- betaald. Voor het bomenproject is € 
16.500,- gereserveerd ( 15.000, - voor boeren 
en 1.500,- voor vrouwen, die meedoen aan het 
bomenproject). Voor een uitbreiding van het 
huizenproject is € 23.102,- gereserveerd. Al 
deze uitgaande bedragen zijn/worden door 

Wilde Ganzen met 50% verhoogd. Een familie 
heeft een project voor watertanks van € 1.000,- 
betaald, dat afzonderlijk is uitgevoerd. Omdat 
onze kosten € 4.600,- bedroegen is onze 
reserve met ruim € 4.400, afgenomen. 
Op onze site: www.jalihal.nl  vindt u (onder de 
knop “Financiën”) de volledige jaarstukken. 
 
 
Het bestuur 
Er zijn geen veranderingen in het bestuur. 
Maar we kunnen melden dat we nu vier 
adviseurs hebben in eigen land die ons helpen 
met het bomenproject. Het zijn: Petra 
Souwerbren (landschapskundige en 
duurzaamheidsspecialiste), Piet de Jong 
(chemicus), Jos van Ooijen en Ger van den 
Oetelaar (beiden bioloog). Het voelt goed: 
Stichting Jalihal wordt er steviger van. 
 
Tot slot 
We zijn positief over 2017. Het kippenproject 
zal eind 2018 met succes worden afgesloten. 
In februari 2017 hebben we kunnen vaststellen 
dat 300 vrouwen van onze doelgroep er wel bij 
varen. We verwachten veel van het 
bomenproject en het huizen-project loopt 
boven de vooraf gestelde verwachtingen.  
 
Namens Wauda Maas, Dora Bosse, Tom van 
Lamoen en ondergetekende 
Vriendelijke groeten, 
Huub Bosse 
Voorzitter Stichting Jalihal 
Juni 2018 
Onze activiteiten worden mogelijk gemaakt 
door al onze donateurs en door   
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