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Het geitenproject is uitgevoerd in de jaren 2007 – 2010 

Het Gemengd Agrarisch Project liep vanaf 2010 tot 2012 

Op ons verzoek heeft onze partner in de Jalihal regio: Yerala Projects Society (verder YPS) 

onderzoek gedaan naar de doorwerking van de geitenprojecten op langere termijn. Dat onderzoek 

is uitgevoerd in 2018 middels interviews met 239 van de 252 deelneemsters aan deze projecten.  
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De project area. Ons werkgebied bestaat uit het dorp Jalihal en 21 er om heen liggende dorpen op 

het droge en hete platteland in India, in de deelstaat Maharashtra, in het Sangli district. De dorpen 

hebben gemiddeld 2.000 inwoners. In totaal leven er 750 vrouwen, die kasteloos zijn of van de 

laagste kaste. Zij zijn weduwe of gescheiden en dat betekent dat zij geen aanzien hebben en ook 

geen kans krijgen om een menswaardig bestaan op te bouwen. Toen we in gesprek kwamen met YPS 

werd ons gevraagd juist voor deze groep vrouwen projecten te ontwikkelen en financieel mogelijk te 

maken.

 

Het Kastenstelsel. In het Hindoeïsme gaat men uit van reïncarnatie. Wordt iemand arm of gebrekkig 

geboren dan wordt dat gezien als gevolg van een slecht vorig leven. Men moet die “straf” dan 

doorleven om in een volgend leven beter op aarde te komen. Dat is voor veel mensen de aanleiding 

om deze grote groep mensen volledig te negeren. Op het platteland is dat kastenstelsel nog heel 

strikt, in de steden begint het scherpte te verliezen. Wij voegen deze alinea’s toe om duidelijk te 

maken dat onze doelgroep extreem arm is en opzettelijk de kans niet krijgt dat te veranderen. 

Het geitenproject (2007 – 2010). Dit project heeft in totaal € 96.847,- gekost. Daarvan hebben wij € 

46.000,- bijeengebracht. Impulsis – inmiddels opgegaan in ICCO – heeft dit project financieel 

ondersteund met € 35.770,-. De lokale bijdrage bedroeg € 15.077,-. Een voortzetting van het 

geitenproject werd niet ondersteund door Impulsis. Impulsis legt steeds meer de nadruk op zakelijke 

overeenkomsten; ervan uitgaande daarmee ook werkelijk ontwikkeling te bereiken. Zij verlangden 

van ons dat wij de vrouwen van onze doelgroep zouden benaderen als kleine ondernemers (en dus 

ook terugbetaling van de geiten als strikte voorwaarde zouden stelden), terwijl wij dat in veel 

gevallen niet mogelijk achtten gezien de extreme armoede van de vrouwen in kwestie. YPS, onze 

samenwerkingspartner in India, stond in deze dichter bij ons 

dan bij Impulsis. Wilde Ganzen wilde wel meewerken aan dit 

project; zij hebben juist armoedebestrijding hoog in het 

vaandel staan. De samenwerking met Wilde Ganzen houdt 

stand: ook volgende projecten van Stichting Jalihal zijn door 

hen ondersteund.  

Middels dit project hebben 200 vrouwen ieder 5 geiten en een bok gekregen. Er is ook een centrale 

geitenstal gebouwd, van waaruit de uitgifte van de dieren werd geregeld. Het project voorzag ook in 

een uitgebreide training vooraf, begeleiding door dierenartsen, een dierenverzekering en een 

zorgvuldige begeleiding door een team van mensen, die speciaal voor dit project zijn aangetrokken. 

Vrijwel alle vrouwen hebben aan dit project een aantal geiten overgehouden. 

Het Gemengd Agrarisch project (2010 – 2012) heeft in totaal € 104.542,- gekost. Wilde Ganzen 

bracht € 15.702,- in, N.C.D.O. – N.C.D.O. heeft haar activiteiten inmiddels beëindigd –  € 25.000,-, de 

lokale bijdrage bedroeg € 19.565,-. Stichting Jalihal heeft € 44.275,- bijeen gebracht. In dit project 

kregen 50 vrouwen ieder 5 geiten en een bok én ze kregen de beschikking over een stukje grond, 

waarop een akkertje is aangelegd waarop voer voor de geiten werd verbouwd. Dit was bedoeld om 

het project klimaatneutraler te maken. 
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Ook bij dit project hebben bijna alle vrouwen aan dit project een aantal geiten overgehouden. Maar 

met de akkertjes is het niet gelukt. Er kwam een zo grote droogte dat de akkertjes, op 14 na, deze 

droogte niet hebben overleefd. Ten gevolge daarvan hebben de vrouwen de motivatie niet meer 

gehad om daarna nog veel energie te steken in akkertjes en/of moestuintjes. De droogte van 2011 en 

2012 was extreem. Wij hebben, aansluitend aan dit project, een noodproject uitgevoerd na spoed- 

overleg met YPS. Dat project bestond uit voedselhulp voor 200 vrouwen, gedurende 18 maanden, de 

bouw van 10 huizen voor vrouwen die anders zelfs fysiek in de verdrukking kwamen en een 

studiereis voor de staf, samen met een groot aantal vrouwen, om de moed er in te houden. 

Van de 252 vrouwen, die aan een van deze projecten hebben deelgenomen, hebben 239 vrouwen 

hun project succesvol afgesloten. 

 

Wat was het doel van dit onderzoek? 

Binnen het bestuur werd de vraag gesteld: Hebben projecten als gevolg dat vrouwen structureel in 

een betere situatie geraken? Of is het effect ervan tijdelijk en kan je na een aantal jaren de 

verschillen niet meer waarnemen. 

Er is door YPS een vragenlijst samengesteld en deze vragen zijn aan alle vrouwen individueel, in een 

gesprek, gesteld. Het betekende voor de staf wel een extra opgave, maar YPS vond het ook voor haar 

eigen organisatie van belang. Het onderzoek heeft enkele maanden in beslag genomen. Bij 

werkbezoeken hebben wij ervaren dat de vrouwen vertrouwen hebben in de staf. Zij spreken zelf 

stafleden aan als zij moeilijkheden ondervinden.  

 

Vraag 1: Hoeveel geiten heeft u nu? 

Gemiddeld gerekend hebben de vrouwen nu iets meer dan 

4 geiten. 

19 vrouwen hebben 8 geiten of meer. Er is één vrouw met 

15 dieren. Veel vrouwen hebben 2, 3 of 4 geiten. Uit de 

interviews blijkt dat de vrouwen het aantal geiten 

afstemmen op de tijd die ze beschikbaar hebben. Hebben 

zij andere bronnen van inkomsten buitenshuis dan is een 

grotere toom niet haalbaar. Ook met een paar geiten is er 

melk voor de kinderen en af en toe geld als een bokje of 

geitje wordt verkocht. 

 

Vraag 2: Heeft u al geiten gehad voordat u aan een van deze projecten ging meedoen? 

140 vrouwen hadden niet eerder geiten gehouden. 99 vrouwen hadden eerder wel 1 of 2 geiten. Het 

is aan de uitgebreide training te danken dat er in deze projecten nauwelijks uitvallers zijn. 

 

Vraag 3: Hoeveel vrouwen hebben de unit die ze kregen  weer teruggegeven, in de loop van enkele 

jaren? 

Vrouw en zoon met geiten 
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91 vrouwen hebben 5 geiten en 1 bokje na verloop van tijd teruggegeven, 134 vrouwen hebben geen 

dieren teruggegeven. 14 vrouwen hebben de unit gedeeltelijk teruggegeven. YPS heeft veel 

concessies gedaan, wetende dat de armoede in veel gevallen niet ver weg is. De dieren die wel 

werden teruggeleverd zijn ter beschikking gesteld aan andere vrouwen die, om uiteenlopende 

redenen, naar armoede waren afgegleden. Zij maken geen deel uit van deze projecten. 

 

Vraag 4: Hoeveel geiten had u aan het einde van het project? 

Gemiddeld hadden de vrouwen bijna 3 geiten toen hun project werd afgesloten. Er is dus een, 

weliswaar kleine, toename naar ruim 4 geiten per vrouw in 2018 (zie vraag 1). 

 

Vraag 5: Welk bedrag kon u besteden aan de educatie van de kinderen, vanaf dat u ging meedoen 

aan een van deze twee projecten? 

Gemiddeld hebben de vrouwen € 118,37 aan educatie besteed. 

 

Vraag 6: Welk bedrag kon u in diezelfde periode besteden 

aan gezondheidszorg? 

Hieraan hebben de vrouwen gemiddeld € 103,74 

uitgegeven. 

 

Vraag 7: Welk bedrag kon u meer besteden aan het 

dagelijkse huishouden, in diezelfde periode? 

Hieraan is gemiddeld door de vrouwen € 143,- betaald. 

Welke producten hebben de vrouwen aangeschaft? 137 

vrouwen kochten een mobiele telefoon, 103 vrouwen 

kochten uiteenlopende huishoudelijke producten, 51 van 

hen kochten een fiets, 43 vrouwen kochten een T.V., 26 

vrouwen kochten een motorfiets, 9 vrouwen kochten een 

ventilator, 3  een buffel, 3 een naaimachine en 2 vrouwen 

kochten stoelen. Er werden bij veel vrouwen meerdere 

aankopen genoteerd. 

 

Vraag 8: Welk bedrag heeft u, in dezelfde periode, besteed aan een bruidsschat voor uw 

dochter(s)? 

130 vrouwen hebben gemiddeld ieder € 226,38 besteed aan een bruidsschat. 63 vrouwen hebben 

geen kinderen of alleen zonen, 42 vrouwen laten hun dochters studeren voordat ze gaan trouwen en 

dan komt een bruidsschat voorlopig niet ter sprake. 4 vrouwen gaven geen antwoord op deze vraag 

of hadden nog heel jonge dochters. 

 

Centrale geitenstal 
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Vraag 9: Hoe groot zijn de onderlinge verschillen in groei van het inkomen door deze projecten, per 

jaar? 

Voor 94 vrouwen was er een toename tot € 55,-; voor 56 vrouwen tot € 72,50; voor 35 vrouwen tot € 

90,-; voor 29 vrouwen tot €107,50; voor 9 vrouwen tot € 125,-; voor 7 vrouwen tot € 140,-; voor 6 

vrouwen tot € 160,- en voor 3 vrouwen steeg het inkomen met meer dan € 160,- per jaar. 

 

Vraag 10: Welke verbeteringen zijn aan uw woning aangebracht? 

30 vrouwen hebben een stenen huis kunnen bouwen 

(“permanent house”), waarin ze nu wonen; 11 vrouwen 

hebben een huis gebouwd, zonder steen, dus met beperkte 

levensduur; 3 vrouwen hebben een huis gebouwd dat 

ongeveer 10 jaar kan worden gebruikt; 27 vrouwen hebben 

tegelwerk laten doen en/of verf-onderhoud uitgevoerd; 53 

vrouwen hebben uiteenlopende reparaties aan hun huis 

laten verrichten; 70 vrouwen hebben een nieuw dak op hun 

woning laten aanbrengen; 6 vrouwen hebben hun 

landbouwgrond verbeterd en nu betere landbouw of 

veeteelt en 35 vrouwen hebben niets aan hun huis of lapje 

grond gedaan. Van 4 vrouwen is geen antwoord gekregen 

op deze vraag. 

 

Vraag 11: Ging u eerder bijna een half jaar weg om elders suikerriet te gaan kappen? En hoe is dat 

nu, na het deelnemen aan een van de geitenprojecten? 

115 Vrouwen deden dat eerder wel en nu niet meer;  59 vrouwen gingen eerder elk jaar suikerriet 

kappen, nu doen ze dat alleen nog bij vrij hoge uitzondering (als er door grote droogte minder werk is 

op het land); 65 vrouwen zijn nooit suikerriet gaan kappen. 

 

Vraag 12: Leende u, voordat u mee ging doen aan een van de geitenprojecten, bij een local money 

lender? 

21 vrouwen in noodgevallen, om gezondheidszorg te 

betalen, soms voor familiefeesten; 15 vrouwen leenden om 

studie voor de kinderen te kunnen betalen; 29 vrouwen 

leenden om zaaigoed voor hun akkers te kunnen kopen en 

ook om noodzakelijke huishoudelijke uitgaven te doen. 174 

vrouwen leenden nooit middels money lenders. 

 

Vraag 13: Leent u nu nog bij een local money lender? 

22 vrouwen geven aan niet meer veel gebruik te maken van 

een local money lender (“not much”). Maar wel 

bijvoorbeeld voor medische kosten, voor een waterput of Vrouw met geiten bij haar huis 

YPS: “De vrouwen in onze 

doelgroep hebben een 

jaarinkomen van € 165 tot 

 € 195, voor de start van het 

project.” 
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voor het trapsgewijze laten egaliseren van een akker (om regenwater zo optimaal mogelijk te 

benutten). 217 Vrouwen lenen niet meer via een local money lender. 

 

Vraag 14: Vindt u dat het geitenproject, waaraan u mee heeft gedaan, een inkomsten genererende 

activiteit? 

Alle vrouwen geven op deze vraag een bevestigend antwoord. 

 

Vraag 15: Vindt u dat geiten houden u voordeel geeft? 

Alle vrouwen bevestigen ook deze vraag.  

 

Bijkomende resultaten en conclusies 

• Er waren 252 deelneemsters, er zijn 239 interviews. 13 vrouwen hebben hun project dus niet 

afgemaakt. 94,8 % van de vrouwen hebben de eindstreep wel gehaald. Een uitzonderlijk 

hoge score. Een compliment voor iedere vrouw die het hele traject heeft afgelegd. Zeker ook 

complimenten voor de staf van YPS en voor alle andere betrokkenen. Er is uitstekend werk 

geleverd. 

• Over het geheel genomen: Er is verbetering geboekt op alle vragen. De projecten hebben 

hun doel bereikt want de vrouwen zijn onafhankelijk geworden, ze maken zelf goede keuzes 

en ze ervaren een betere kwaliteit van leven voor zichzelf en hun kinderen. 

• De verbeteringen zijn kleiner dan wij aanvankelijk hadden gedacht, zie vraag 4. Voor een deel 

vindt dat zijn oorzaak in het feit dat veel vrouwen een stukje van hun toegenomen welstand 

delen met familieleden en/of buren als die er slechter aan toe zijn. In nogal wat gevallen 

nemen vrouwen een ouder of een ander familielid op in hun huis. Zeker ook kunnen we 

stellen dat het bereiken van een hogere levensstandaard veel inspanningen én tijd vergt. Er 

hoeft maar iemand in het gezin ziek te worden en we kunnen spreken van “emergency”. 

• Tijdens interviews die wij hebben meegemaakt 

komt duidelijk naar voren dat de vrouwen zich 

nuttig voelen als ze (letterlijk) mededeelzaam zijn. 

Zij dragen dan bij aan de socialiteit binnen het 

dorp. Hun reputatie neemt daardoor toe. Dat werkt 

ook door op de kinderen. 

• Bij aanvang van deze projecten is gezocht naar 

enkele dierenartsen om het project te begeleiden. 

Aanvankelijk wilden zij niet bij de kasteloze 

vrouwen thuis komen; die moesten dan maar naar 

hun praktijk komen. YPS stelde: of een paar 

honderd klanten of geen enkele. Zij gingen overstag 

en hebben plezierig met alle vrouwen gewerkt. Het 

kastenstelsel doorkruisen en dan nog wel op het 

platteland: een bijkomende plus voor deze projecten. 

• Bij vraag 7: 137 Vrouwen kochten een mobiele telefoon. Op het doorbreken van isolement, 

algemeen gekend als een negatief kenmerk van armoede, hebben deze projecten hoog 

Voer voor de geiten wordt geoogst 
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gescoord. Uit de diversiteit van de aankopen van de vrouwen blijkt dat ze zelf keuzes hebben 

gemaakt. Die mogelijkheid hebben ze eerder zelden gehad. 

• Bij vraag 8: In arme families worden dochters niet zelden jong uitgehuwelijkt. Geld voor een 

behoorlijke bruidsschat is er niet wat betekent dat er dan doorgaans ook geen behoorlijke 

bruidegom te vinden zal zijn. Denk aan een man die 20 of meer jaar ouder is, geen sociaal 

persoon is of die een witte vlek in zijn c.v. heeft. Als de dochter ouder is, en zeker als ze een 

studie heeft afgerond, komt de bruidsschat op de tweede plaats en de dochter zelf op de 

eerste. Er worden al huwelijken afgesloten waar geen bruidsschat aan te pas komt. Zo kan de 

keten van armoede worden doorbroken. 

• Bij vraag  12: De geit als creditcard. Als er iets gebeurt dan kan een geit worden verkocht en 

is er meteen wat geld. Dat houdt in dat local money lenders, met hun hoge rentes, klanten 

verliezen. 

• Twee families, uit verschillende dorpen, zijn een fokstation voor geiten begonnen, vooral om 

inteelt te voorkomen. Zij geven ook voorlichting over het houden van geiten, het snel 

onderkennen van ziektes, voeding enzovoorts. Het zijn plaatsen waar een grote vitaliteit van 

uitgaat. 

• Er is een netwerk van vrouwen over de dorpen verspreid die de armste mensen uit de 

dorpen in de gaten houden. Komt iemand in moeilijkheden dan wordt dat doorgegeven aan 

YPS. Er kunnen dan stappen worden gezet, waardoor problemen niet de kans krijgen om 

onoplosbaar te worden.  

• YPS heeft, als een van de eerste activiteiten, een school opgezet waar uitstekend onderwijs 

wordt gegeven. De school is een belangrijke schakel binnen alle projecten. Kinderen van 

vrouwen van de doelgroepen gaan naar school (dat is een voorwaarde). YPS heeft contact 

met alle scholen die er zijn in de dorpen. Er wordt dus ook op de kinderen gelet. 

• Bestuursleden van Stichting Jalihal bezoeken vanaf 2004 af en toe de projecten in Jalihal. Zij 

hebben de vrouwen van de doelgroep zien veranderen. De vrouwen zijn zelfverzekerder 

geworden, ze kijken je aan en ze verschillen op gezette tijden van mening. Ze hebben bij de 

lokale overheden geprotesteerd omdat sommige dorpen niet bereikbaar waren. Nu lopen er 

bussen en zijn ook verschillende wegen geasfalteerd en dus in alle seizoenen bruikbaar.  

• Eigenlijk zijn cijfers, percentages en bijzonderheden over mensen niet zo respectvol. Maar ze 

bieden wel de informatie om conclusies te kunnen trekken:  

 

 

Onze doelgroep van voornamelijk alleenstaande en kasteloze vrouwen is, 

ondersteund door deze projecten, gelukkiger geworden. Zij dragen zelf 

bewust bij aan de stijgende levenskwaliteit in de 22 dorpen van ons 

werkgebied. Hun kinderen krijgen meer perspectief op een betere toekomst 

dan deze vrouwen zelf ooit hebben gehad. 

Met betrekking tot de toename van het inkomen, een belangrijk doel van 

deze projecten, moeten we vaststellen dat die toename ver is 

achtergebleven bij de verwachtingen. Dat is een punt dat, samen met YPS, 

verder zal worden behandeld.  

 


