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Inleiding
Stichting Jalihal werkt sinds 2004 samen met Yerala Projects Society (YPS), een lokale
ontwikkelingsorganisatie, speciaal met projecten voor alleenstaande, kasteloze vrouwen die binnen
de Indiase samenleving aan hun lot worden overgelaten. Het kippenproject werd voorgesteld door
de vrouwen van onze doelgroep zelf. Wij vonden het een hele geruststelling dat bij dit project weinig
water nodig was.

Eigenschappen van het kippenproject
Het kippenproject is gestart op 1 december 2014 en de planning was dat het in december 2016 kon
worden afgesloten. In totaal hebben 300 vrouwen ieder 40 kippen en enkele hanen gekregen en een
hok, waarin de kippen ’s nachts veilig zijn tegen roofvogels, slangen en andere roofdieren. Vooraf
hebben alle deelneemsters duidelijke instructies gekregen hoe kippen gehouden moeten worden. De
vrouwen krijgen de dieren als die 30 dagen oud zijn, ze zijn dan al ingeënt. YPS krijgt de kuikens
binnen als ze een dag oud zijn. In een centrale stal worden de kuikens 30 dagen opgefokt en daarna
uitgegeven aan de deelneemsters. Overdag lopen de dieren vrij rond en scharrelen hun voer voor
een groot gedeelte zelf bij elkaar. Regelmatig worden ze, naar behoefte, bijgevoerd. Deze manier van
kippen houden wordt “back yard poultry” genoemd,
kleinschalig kippen houden in de eigen tuin.
YPS heeft dierenartsen gecontracteerd die kunnen worden
ingeschakeld in geval van ziekte. Ook is er een kleine
insectentuin ingecalculeerd, waar de kippen ook een deel
van hun voedsel kunnen vinden. Bovendien worden er bij
elke insectentuin enkele bomen en struiken aangeplant.
Dat is nodig omdat kippen schaduw nodig hebben.
Er is gekozen voor kippen van het lokale ras Giriraj, omdat
dit ras een profijtelijk gewicht heeft, veel eieren legt en niet
of nauwelijks broeds wordt. Het project is begonnen met
een pilot van ongeveer 5 maanden, waaraan 45 vrouwen
hebben deel genomen.

Kuikens in de centrale stal

Welke doelen zijn gesteld voor dit project
•
•
•
•

De vrouwen verdienen ongeveer € 340 per jaar met het houden van kippen. Dat betekent
dat hun inkomen ongeveer verdubbelt: van bijna 1 euro naar bijna 2 euro per dag.
Betere voeding voor zichzelf en hun kinderen omdat eieren en af en toe vlees aan het menu
worden toegevoegd.
Met hun actieve manier van leven en hun toenemende zelfredzaamheid ervaren de vrouwen
meer respect van hun familie, hun buren en andere dorpsgenoten.
Hun motivatie neemt sterk toe en dat geeft een goed voorbeeld voor hun kinderen.
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De oorspronkelijke begroting
De begroting van het kippenproject zag er zo uit:
Activiteit
Training
Nachthokken
Kuikens
Voedingssupplementen
Dierenarts en diermedicijnen
Insectentuinen, bomen en struiken
Radio’s en programma’s maken
Monitoring en begeleiding door YPS
Onvoorzien
Totaal

in €

in %

5.930
19.235
15.088
18.035
3.059
23.470
2.206
20.079
5.398

5%
17%
13%
16%
3%
21%
2%
18%
5%

112.500

100%

De uitvoering van het project
De training van de vrouwen is goed verlopen. Er zijn ook excursies geweest naar bedrijven in de
omgeving zodat de deelneemsters de praktische toepassingen konden zien en er samen over konden
uitwisselen. De kosten van de training heeft YPS voor eigen rekening genomen.
De pilot bleek te kort te zijn ingeschat. Juist toen de kippen vrijwel volgroeid waren en aan de leg
gingen deden zich complicaties voor. Veel dieren zakten door hun poten, werden ziek en legden geen
eieren meer. Er zijn toen, op stel en sprong, nieuwe kuikens aangekocht van een andere broederij.
Dat bleek een goede keus te zijn. Die broederij heeft verder alle kuikens voor het project geleverd.
Ook bleek al gauw dat het direct aanleveren van 45 kuikens voor veel vrouwen te veel zorgplicht met
zich meebracht. In veel gevallen werden daarom eerst 25
kuikens aangeleverd en later nog eens 20. Zeker in het
begin moesten er veel kuikens worden vervangen.
Gaandeweg zijn de kuikens ook duurder geworden, maar
was de kwaliteit veel beter. Daarom is de stelpost voor
kuikens met 44% gestegen.

Training van de vrouwen

In de praktijk bleek dat de nachthokken niet voldeden en ze
waren ook te klein voor 45 dieren. Er is gezocht naar een
beter model en daar is ook voor gekozen. De nachthokken
zijn daarom 30% duurder dan aanvankelijk was begroot. Er
kwamen veel meldingen binnen over verlies van kuikens,
omdat die te ver weg liepen. Bij 150 vrouwen is daarom
met gaas een afrastering gemaakt. Bij de andere 150
vrouwen was die extra voorziening niet nodig. De kosten
daarvan waren niet begroot.

Er was van uitgegaan dat de kippen veel extra voeding en voedingssupplementen nodig zouden
hebben. In de praktijk bleek dat de dieren zelf vrijwel geheel hun voeding bij elkaar scharrelen. Ook
voerden veel vrouwen de restjes van het gezinseten aan de kippen. Deze kosten zijn ruim 72% lager
uitgevallen.
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De kosten voor dierenartsen en diergeneesmiddelen zijn met een daling van 6% realistisch ingeschat.
Er was uitgegaan van het aanleggen van een insectentuintje
bij elke deelneemster. Ook zou bij iedereen een aantal
YPS: “Alle 300 vrouwen hebben bomen en struiken worden aangeplant. Daarvan is maar
31% gerealiseerd. Dat vond zijn oorzaak in de droogte, die
het project afgerond!”
elk jaar opnieuw de mogelijkheden zeer beperkt. Er zijn
zelfs watertanks van 300 liter aangekocht en bij 100
vrouwen op het erf geplaatst. Die tanks worden gevuld met
water dat van elders wordt aangevoerd. Anders hadden die vrouwen hun kippen niet kunnen
behouden. Nu het project “een miljoen bomen” in uitvoering is worden deze erven alsnog, voor
zover mogelijk, aangeplant in de komende jaren.
De kosten voor de wekelijkse radio-uitzendingen zijn 36 procent gestegen. De ondersteuning via de
uitzendingen is heel effectief gebleken. De vrouwen werden wekelijks “bijgepraat” over alle
onderwerpen die voor het houden van kippen en het verkopen van eieren belangrijk zijn. De
kostenstijging is zo groot omdat twee jaar langer actuele programma’s zijn gemaakt en uitgezonden
dan aanvankelijk was begroot.
We hadden het project gepland voor ruim 2 jaar. Het is
twee jaar uitgelopen. De kosten van monitoring en
begeleiding zijn daardoor toegenomen met 154%. Er
hebben zich, zoals uit het bovenstaande blijkt, verschillende
kleinere en grotere problemen voorgedaan. Maar de staf
van YPS heeft aan het belang van de deelneemsters
voorrang gegeven, niet aan de tijd. Er is veel geduld aan de
dag gelegd en de begeleiding is tot aan het einde toe
intensief volgehouden.
De post onvoorzien in de begroting ( € 5.398) is o.a. besteed
aan de plastic watertanks die zijn ingezet om het gebrek
aan water op te vangen.
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De kosten van dit project
De uitvoering levert het onderstaande overzicht op:
Activiteit
Training
Nachthokken
Omheiningen kippenrennen
Kuikens
Voedingssupplementen
Dierenarts en diermedicijnen
Insectentuinen, bomen en struiken
Radio’s en programma’s maken
Monitoring en begeleiding door YPS
Totaal projectkosten
Financiering
Donaties Stichting Jalihal
Bijdragen Wilde Ganzen
Bijdrage Yerala Projects Society
Totaal financiering

in €

in %

1.130

1%

24.999
10.241
21.788
4.959
2.868
7.190
3.007
50.979

20%
8%
17%
4%
2%
6%
2%
40%

127.161

100%

in €

in %

85.135
36.967
5.059

67%
29%
4%

127.161

100%

Zijn de gestelde doelen bereikt?
•

•
•

•

•

Alle 300 vrouwen hebben het project afgerond en dat betekent ook dat ze nu zo goed zijn in
het houden van kippen dat ze er geld mee verdienen en dat ze weten wat ze moeten doen in
geval van complicaties.
De kwaliteit van de voeding in het gezin is merkbaar verbeterd.
De verdiensten blijven achter bij de geplande € 340. Voor een belangrijk deel komt dat
doordat de vrouwen eieren – en soms ook een kip of een haantje – aan familie of buren
geven, die het nog harder nodig hebben dan zijzelf.
Omdat veel vrouwen eieren laten uitbroeden door hun eigen kippen kunnen ze minder
eieren verkopen. Daar staat tegenover dat ze steeds jonge aanwas hebben en geen nieuwe
toom kuikens hoeven te kopen die pas vijf maanden later aan de leg gaan. Die anders
jaarlijks terugkerende kosten van ca. 45 euro sparen ze zodoende uit. Bovendien beleven de
vrouwen plezier aan het op deze manier houden van kippen.
De vrouwen gebruiken de kippenmest voor hun akkertje of verkopen die aan anderen. Het
betreft mest van meer dan 10.000 kippen: een structurele en jaarlijks terugkerende bijdrage
aan de bodemvruchtbaarheid in de regio.
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•

•

•

•

De vrouwen die mee hebben gedaan aan dit project verdienden tot dusver alleen aan
incidenteel werken op het land van grotere boeren. Ook sommige andere hand- en
spandiensten worden uitbetaald. Zodoende
kwamen deze vrouwen aan een gemiddeld
inkomen van ongeveer 1 euro per dag. Vanuit dat
perspectief betekent de opbrengst van het houden
van kippen veel voor hen.
Er zijn, in 5 uit elkaar liggende dorpen, door YPS
demonstratie-units ingericht. Daar kunnen mensen
zich laten informeren als ze overwegen kippen te
gaan houden. Dat betekent ook sociaal contact en
uitwisseling van vakkennis over het houden van
kippen.
Als er plotseling geldnood ontstaat kunnen
vrouwen een paar kippen verkopen en hoeven ze
niet naar een money lender, die met zijn hoge
De eieren worden gebruikt om het gezin te voeden
rentes al veel families in ernstige problemen heeft
gebracht.
De sociale waarde van het project is groot. Vrouwen zijn actief en zelfredzaam geworden. Zij
worden ook in het dorp beter gewaardeerd. Ze dienen ook als rolmodel voor andere
vrouwen om hun leven in eigen hand te nemen.

Wij zijn tevreden over dit project dat is uitgevoerd door, voor en met 300
vrouwen die in aanvang alleen eenvoudige projecten aankunnen. Dat de
opbrengsten beperkt zijn nemen wij voor lief omdat alle vrouwen ervaren dat
ze – meestal voor het eerst – iets hebben wat van henzelf is en wat ze zelf
hebben gerealiseerd en in stand kunnen houden.
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