
Vooraf 
Vanaf 2004 werkt Stichting Jalihal samen met 
Yerala Projects Society (YPS) aan projecten die 
kansen geven aan arme, alleenstaande vrouwen die 
kasteloos zijn. De bedoeling is dat deze vrouwen 
zelf bedrijvigheid ontwikkelen waarmee zij hun 
inkomen kunnen verhogen. Ons werkgebied is het 
centrale dorp Jalihal en 21 dorpen die er om heen 
liggen. Het is een droog plattelandsgebied in het 
zuidoosten van de deelstaat Maharashtra in India.

De klimaatverandering pakt – nu al – heel nadelig 
uit voor de Jalihal regio. Om de gevolgen daarvan te 
bestrijden zijn we het bomenproject aangegaan.  Dat 
betekent dat we onze doelgroep hebben uitgebreid 
met 5.000 boeren die dat bomenproject op hun 
akkers gaan realiseren.

Evaluatie geitenproject 
Tussen 2007 en 2012 zijn verschillende 
geitenprojecten uitgevoerd. Wij vroegen ons af in 
hoeverre de resultaten ervan van lange duur zijn.   
YPS heeft 239 interviews gehouden  met vrouwen die 
aan deze projecten hebben deelgenomen.  
De resultaten zijn verblijdend, 239 van de  
252 Vrouwen, die er aan deel hebben genomen, 
hebben hun kwaliteit van leven blijvend verbeterd.  
We zijn de laatste hand aan het leggen aan de 
uitwerking van alle gegevens. 
Binnenkort staat de rapportage op onze site.

Kippenproject 
Het kippenproject dat in 2014 is begonnen loopt 
binnenkort ten einde. Het project heeft langer 
geduurd dan was gepland maar heeft wel aan de 
meeste verwachtingen beantwoord. 300 vrouwen 
hebben aan dit project meegedaan. Ze gaan het ook 
allemaal goed afsluiten. Er is nu betere voeding voor 
de vrouwen en hun kinderen. Ze helpen hun buren of 
familieleden met eieren en soms ook met een kip en 
ze gebruiken de mest van de kippen op hun akkertje 
of delen die met de buren. Veel vrouwen laten een 
kip eieren uitbroeden. De kippen houden ze dan, 
de haantjes worden verkocht. De vrouwen worden 

gewaardeerd, ze voelen zich er 
beter door. Ze zijn er blij mee.  
Medio 2019 is het eindverslag gereed en zullen we dat op 
de website zetten (www.jalihal.nl). 

Huizenproject 
Dit project is in oktober 2017 van start gegaan.  
De bedoeling was om 20 huizen te kunnen bouwen 
voor 20 vrouwen, die echte woningnood hebben. Er is 
geen onderdak of ze wonen zodanig bij iemand in dat 
zelfs hun fysieke veiligheid ontbreekt. Er worden nu 
12 huizen bewoond, aan 8 huizen wordt nog gewerkt. 
De fondsenwerving is zo succesvol geweest dat we nog 
meer huizen kunnen bekostigen. Maar er gaat veel tijd  
zitten in de verwerving van de grond, waarop de huizen 
gebouwd worden. Die grond moet door de ouders of 
andere familieleden worden geschonken aan een dochter 
en dat is niet gebruikelijk in India. Alleen zonen erven 
(dochters gaan immers het huis uit als ze trouwen). Is de 
grond aan de dochter toegezegd dan moet de overheid 
een akte maken en ook dat vergt veel tijd. Worden 
deze twee stappen niet zorgvuldig afgewerkt dan is de 
dochter in kwestie niet zeker van haar huis. Binnen 
enkele maanden start de voorbereiding voor een tweede 
serie huizen. Op onze website en op Facebook kunt u de 
ontwikkelingen volgen.
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Bomenproject 1 miljoen bomen 
De meeste aandacht is in 2018 uitgegaan naar het 
bomenproject. We gaan tussen 2019 en 2023 in de 
dorpen van de Jalihal regio 1 miljoen bomen en 
struiken planten. Daaraan voorafgaand is een pilot in 
uitvoering: in elk van de 22 dorpen zouden op  
5 akkertjes (±60x60m) 200 bomen en struiken worden 
aangeplant. In totaal dus 22.000 stuks. 27 Deelnemers 
hebben ieder 80 bomen en struiken niet aangeplant 
omdat zij op meer regen wilden wachten die echter 
niet kwam. Totale aanplant tot nu toe is 19.840 stuks. 
Bijna 90 procent daarvan is aangegaan. In plaats 
van de ruim 10 procent die het niet heeft gehaald 
zijn meteen zaden gezaaid van moringa bomen 
(drumstick trees).

Nu moet deze hele aanwinst nog door de droge en 
hete maanden heen in leven blijven want in juni 
gaat het pas weer regenen. Bij het ontwikkelen van 
dit project zijn natuurlijk maatregelen genomen om 
grote droogte te kunnen pareren. Het voelt als een 
belangrijk tentamen, want het heeft in 2018 veel 
minder geregend dan gemiddeld.

Als in juni de regen komt gaat de volgende fase van 
het project van start. Het ligt in de bedoeling dat dan 
1.000 boeren ieder een akkertje gaan aanplanten.  
De aantallen zijn onder voorbehoud.  
De klimatologische omstandigheden gaan de 
aantallen bepalen. Dat neemt niet weg dat we blijven 
vast houden aan het vooraf gestelde aantal van  
1 miljoen. Dat aantal is nl. nodig om inderdaad een 
beter microklimaat te realiseren.

Er gaan aan dit project ook vrouwen deelnemen 
van onze aanvankelijke doelgroep. In de loop van 
dit voorjaar wordt voor hen een project geschreven 
waarin rekening wordt gehouden met het feit dat de 
vrouwen geen eigen bijdrage kunnen betalen, terwijl 
de boeren dat wel doen.

Watermanagement project 
Wim de Haas is onze adviseur voor water. Waterma-
nagement is belangrijk voor het bomenproject. An-
dersom: het bomenproject biedt een uitstekende kans 
om watermanagement op de agenda te krijgen. Dit is 
een project voor de lange termijn. We zijn blij dat er 
aan gewerkt wordt. 

Vanuit het bestuur 
* De aanvraag voor het CBF keurmerk is onlangs  
goedgekeurd. Het logo komt binnenkort beschikbaar. 
* Voor de financiële verslaglegging verwijzen wij naar 
de jaarstukken, die ook worden gepubliceerd op de 
website. 
* We zoeken naar uitbreiding voor ons bestuur en 
naar enkele vrijwilligers, die wekelijks een paar uur 
kunnen helpen om het beleid van de stichting verder te 
versterken.

Een woord van dank 
We worden door u allen in de gelegenheid gesteld om, samen 
met YPS, projecten te ontwikkelen en uit te voeren. We bereiken 
ermee dat veel mensen in ons werkgebied  meer zelfvertrouwen 
krijgen, een iets hogere levensstandaard bereiken, plezier be-
leven aan hun werk, keuzes kunnen maken, een betere plaats 
krijgen in hun dorp en meer kansen zien ontstaan voor hun 
kinderen. Daar komt nu ook bij dat het bomenproject het leef-
klimaat verder zal verbeteren en dat het milieu en de biodiver-
siteit beter worden in een gebied van  
17 x 17 km. waar 45.000 mensen wonen.

Wij danken iedereen hartelijk die bijdraagt aan de 
mogelijkheden van Stichting Jalihal, “in cash” en  
“in kind”, zoals dat in projecten-taal genoemd wordt.

Namens het bestuur en de vrijwilligers een vriendelijke groet, 
Huub Bosse – voorzitter – februari 2019

Stichting Jalihal, secretariaat: Dorpsstraat 5,  
9526 TC Bronnegerveen 

Contactpersoon Huub Bosse Tel.0599 639543  
E-mail: info@jalihal.nl  
Website: www.jalihal.nl      
Facebook: facebook.com/stichtingjalihal

KvK: 17104454 – RSIN: 806838747 
IBAN: NL94RABO 01688 60619


