Een Miljoen Bomen 2022
Het project Een Miljoen Bomen is in 2018 begonnen met een pilot. Vanaf
2019 planten, vijf jaar lang, 950 boeren, 30 alleenstaande, arme vrouwen en
20 lokale gemeenschappen (scholen, tempels en moskeeën) 200 bomen en
struiken aan op eigen grond. Nu dus nog in 2022 en 2023.
DIT ZIJN DE DOELEN:
1. Er groeien een miljoen bomen en struiken in het gebied
2. Het microklimaat is verbeterd
3. De bodemvruchtbaarheid is toegenomen
4. De gezondheid van de bevolking is verbeterd
5. De bewoners van de regio zijn energieker geworden
6. Onderlinge samenwerking werpt vruchten af
7. In de wijdere omgeving worden nu ook bomen en struiken aangeplant
8. De kwaliteit van leven neemt in het hele gebied toe
Het vraagt veel van donateurs om een project zo
lang te ondersteunen
omdat een positieve impact vrijwel altijd enkele
jaren nodig heeft om
zichtbaar te worden. Een
van de voordelen van een
meerjarig project is dat
tussentijds kan worden
bijgestuurd en dat professioneler kan worden ingespeeld op veranderende omstandigheden.

YPS zich ingezet voor een aansluiting op
dat netwerk. Allerlei bestuurslagen zijn benaderd tot aan ministeries toe. YPS heeft
aangetoond dat er minder infrastructuur
nodig is dan werd gedacht. Natuurlijke
hoogteverschillen leiden het water uit de
Krishna River in de richting van Jalihal en
omstreken. Met deze overeenkomst ontstaat duurzaam perspectief voor de gehele
sector. En het legt alsnog een solide basis
onder het project Een Miljoen Bomen.
Aanvankelijk was één van de gestelde doelen dat
Een Miljoen Bomen een
bescheiden toename van regen zou bewerkstelligen. De doctoren die het
project begeleiden hebben
ons echter
duidelijk gemaakt dat daar
een grotere
schaal voor
nodig is. En er
is nog iets: Wij,
als bestuur,
hebben ons ingespannen om watermanagement
van de grond te krijgen. Dat is niet gelukt. Wij
hadden graag gezien dat zich zo nieuw leiderschap zou ontwikkelen. Maar nu irrigatiewater
jaarlijks beschikbaar komt hebben wij dat doel uit
ons lijstje geschrapt. Natuurlijk zijn ook wij met
het water heel blij.

De voortgang.
Er worden grote vorderingen gemaakt. Er staan inmiddels 614.200 jonge bomen en struiken op 3.071
akkertjes in een droog en heet gebied. De kwaliteit
van leven in de regio neemt toe. Iedereen ziet het:
elk jaar wordt het groener en groter. In deze brochure besteden wij speciaal aandacht aan de veranderingen die gedurende de afgelopen jaren in
het project zijn
doorgevoerd.
Water.
Bomen planten
in een heet klimaat, waar niet
zelden oogsten
verloren gaan
door droogte?
Eindelijk, in
2021, heeft de
overheid de garantie gegeven dat de regio wordt aangesloten op
een al bestaand netwerk waardoor nu jaarlijks irrigatiewater wordt geleverd. Meer dan 10 jaar heeft

De pilot
is van groot belang geweest. Zo bleek in de praktijk
dat druppelirrigatie te duur is voor algemene toe-
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het huizenproject
voelen zich betrokken bij het bomenproject. Zij
planten ieder 30
bomen en
struiken rond
hun nieuwe huis
en krijgen zo
schaduw die verkoeling brengt.
Binnen enkele
jaren komen daar
ook eetbare gewassen bij, van
eigen grond.

passing. Er werd besloten deze irrigatie alleen in te
zetten voor de vrouwen, de scholen, de tempels en
de moskeeën.
De doctoren hebben Absorber geïntroduceerd, een
organische eiwitverbinding die water in de grond
drie jaar vasthoudt en alleen afgeeft aan wortels
van gewassen. Onze adviseurs hebben de werking
én de onschadelijkheid ervan vastgesteld. In literatuur is erop gewezen dat het product bij verkeerd
gebruik averechts kan werken. Absorber moet op
precies de juiste diepte in de bodem worden aangebracht omdat de wortels van de gewassen er naar
toe zullen groeien. Als het te hoog wordt aangebracht wortelt het gewas niet stevig. Wordt het te
diep in de bodem aangebracht dan zullen de wortels van het gewas het water niet vinden en zal de
boom of struik verdrogen. In Jalihal wordt het
zorgvuldig toegepast en het werkt uitstekend.
Ook is gebleken dat de
rubber slangen, voor het bewateren van de gewassen,
veel werk besparen en eigenlijk onmisbaar zijn.
Vrouwen en lokale gemeenschappen.
Al meteen in 2019 werd
duidelijk dat deze deelnemers kwaliteiten toevoegen aan het project. De
vrouwen worden van harte
geaccepteerd. Vooroordelen
verdwijnen en dat draagt bij
aan de gendergelijkheid. In
veel gezinnen zijn het de
vrouwen die het werk op de
akkers doen. De inbreng
van vrouwen is daarom
groot. Ook de vrouwen van
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De lokale gemeenschappen staan midden in de samenleving en het
zijn echte ontmoetingsplaatsen. Zij maken het
project breed geaccepteerd en zij motiveren
mensen om zich aan te melden.
Het evaluatieteam.
In 2020 is besloten om een
team van vier
vrouwen te
vormen die de
deelnemers gaan
interviewen. Zij
rapporteren de
situatie waarin
elke deelnemer
zich bevindt als
hij/zij aan het project begint. Na verloop van tijd
volgt een tweede interview. Zo kan worden vast-

tweede keer zijn gaan meedoen hebben een groter
deel van de kosten voor eigen rekening genomen.
Training voedselconservering.
In 2022 wordt gestart met een cursus voor de
vrouwen uit onze aanvankelijke doelgroep die
meedoen aan het project én voor de vrouwen van
de deelnemende boerengezinnen.
Twee onderwerpen staan centraal:

gesteld wat de impact is van het project voor elke
deelnemer individueel. Zij zijn vooraf goed ingewerkt in de materie en zij zijn ieder in hun eigen
dorp begonnen om te weten of het geaccepteerd
wordt door de deelnemers. De reacties zijn positief; nu gaan de vrouwen werken in de omliggende
dorpen. De verzamelde informatie blijkt ook een
goede ondersteuning te leveren voor de actuele
uitvoering van het project.
Een tweede categorie deelnemers.

Er is vanuit de deelnemende boeren het verzoek
gekomen om voor een tweede keer deel te mogen
nemen aan het project. Zij willen dan
weer 200 bomen en struiken aanplanten maar in een gewijzigde samensteling. De eerste aanplant
bestond uit een selectie van
35 gewassen die optimaal in dienst
staan van de biodiversiteit. Nu
planten zij 4 x 50 handelsgewassen
aan. Bij deze akkers is dus niet de biodiversiteit het hoofddoel, maar de
economische opbrengst van de oogst.
Het gaat om 100 tot 200 deelnemers
per jaar.
Wij hebben met deze bijsturing ingestemd omdat het economische resultaat van het project zo meer aandacht
krijgt. Dat is een belangrijk aspect
voor dit project in een regio waarin
voor de meeste boeren een verhoging
van het inkomen werkelijk nodig is.
De 173 boeren die in 2021 voor een
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Warenkennis van de bomen en struiken en van
de “vruchten” (in brede betekenis) die deze
gewassen voortbrengen.
Vervolgens leren de cursisten hoe verschillende
producten kunnen worden geconserveerd.

De training is gebaseerd op
de ayurvedische cultuur die
aan voeding een grote betekenis toekent. Door te conserveren kunnen de
producten van bomen en
struiken veel langer worden
gebruikt voor de dagelijkse
maaltijden. Dat levert een verbetering op van het
dagelijkse menu, het brengt een betere gezondheid met zich mee en het geeft een besparing op
de huishoudkosten.
Alle cursisten krijgen een boekje waarin elk gewas
is beschreven en is voorzien van een QR code. Zij
hebben allen de beschikking over een telefoon. Het
leren scannen van de QR codes is onderdeel van de
training. Gebruik makend van de codes leren zij
niet alleen de gewassen kennen, maar zien zij ook
verschillende bereidingswijzen. Deze cursus
brengt de omgang met de gewassen en de bereiding van de maaltijden op een hoger niveau. Thuis
kunnen de cursisten alles terug vinden, ook als de
cursus is afgelopen.

Corona.
Ook de pandemie heeft veranderingen veroorzaakt. Lock downs hebben veel logistieke problemen tot gevolg gehad. Het regelmatig bezoeken
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van de deelnemers door de veldwerkers moest anders worden georganiseerd. In de bijlage “Uitvoeringsplan” vindt u alle activiteiten en, aan het
slot, heeft YPS uitgelegd hoe Corona is ingepast in
de dagelijkse werkzaamheden.
De betekenis van YPS.
YPS is in 1998 in Jalihal en omstreken gaan werken. Zij heeft in bijna 25 jaar voorwaarden geschapen voor ontwikkeling van de arme bevolking. Er
wordt een school bestuurd. Er zijn hostels waar
kinderen tijdelijk kunnen wonen en naar school
gaan als hun ouders langdurig weg zijn voor seizoensarbeid. Er wordt naar werk gezocht voor
schoolverlaters. Er zijn banden met vervolgonderwijs in de regio voor kinderen die daar aanleg voor
hebben. Er worden projecten uitgevoerd voor uiteenlopende doelgroepen. Er is een radiozendstation dat in veel projecten de hoofdrol vervult in de
communicatie. Er is een proefboerderij waar boeren met al hun vragen terecht kunnen. Er is een
campus van waaruit de meeste activiteiten worden
ondernomen. Alleen al het team van het project

Zo heeft YPS inmiddels als het
ware een brede
“infrastructuur
voor ontwikkeling” aangelegd
die inwoners
uitnodigt tot
meer actie.
Daar wordt over
de volle breedte gebruik van gemaakt. Zo veranderen de boeren, mannen én vrouwen, van slachtoffers van de klimaatverandering in kleinschalige
ondernemers die keuzes maken. Het gegeven dat
er nu jaarlijks irrigatiewater beschikbaar is vormt
een extra stimulans van onschatbare waarde.
De financiën.
De begroting voor de uitvoering van het project in
2022 bedraagt € 236.131. Wilde Ganzen zal
1/3 deel voor haar rekening nemen. Wij moeten
dus het verschil: € 157.421 bijeen brengen.
Als we dit bedrag bereiken dan zullen er weer
200.000 bomen en struiken geplant kunnen worden en staan we nog één jaar af van het in 2017
gestelde doel: Een Miljoen Bomen.
Als u meer informatie wilt ontvangen of als u iets
onduidelijk vindt in deze brochure dan gaan we
daar op in. Wij zien graag reacties tegemoet.
Een vriendelijke groet,
Het bestuur: Wauda Maas, Dora Bosse,
Tom van Lamoen, Kees Traas en Huub Bosse

Een Miljoen Bomen bestaat uit 44 personen. Er is
veel kennis en een motivatie die aanstekelijk is.

Mei 2022
Dit is een Jamun tree,

2018

2019

2020

2021

zwarte bes. Latijnse naam Syzygium cumini.
Deze bomen komen oorspronkelijk uit India en haar buurlanden. Ze worden middelgroot tot groot en hebben een rechte
stam. Altijd groen en echte windvangers. Ze zijn heel droogtebestendig, de bloemen trekken veel insecten aan en de Jamun
is een goede gastheer voor verschillende soorten vogels.
De bladeren leveren grondstoffen die medicinaal worden
toegepast. Deze bomen leveren veel vitaminen A en C.

De eerste foto laat de jonge boom zien direct na de aanplant in najaar 2018.
De volgende foto’s geven de zelfde boom weer, gefotografeerd in ‘t najaar 2019, 2020, en 2021.
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Onze projecten worden mede mogelijk gemaakt
door al onze donateurs en door:

