
Noten
1) De pilot (2018) is heel succesvol én leerzaam afgeslo-
ten. 110 boeren hebben ieder op een akkertje 200 bomen 
en struiken aangeplant. Wij zagen dat er tussen twee 
boompjes ervan al een waslijn is gespannen.

2) YPS is de afkorting van Yerala Projects Society 
(www.yerala.org). Ze heeft haar hoofdkantoor in Sangli 
en een bijkantoor in het dorp Jalihal, het centrum van 
ons werkgebied. YPS is onze vaste partner vanaf 2004, 
het begin van onze samenwerking.

3) Onze oorspronkelijke doelgroep bestaat uit alleen-
staande vrouwen die door de samenleving worden 
genegeerd en soms zelfs als onaanraakbaar worden 
beschouwd. Op verzoek van YPS vermijden wij vanaf nu 
te spreken en te schrijven over kasten en kasteloosheid. 
Discriminatie op grond van kaste is wettelijk al ruim 
75 jaar verboden. ”Het is beter deze begrippen in woord 
en geschrift niet meer te gebruiken, zodat zij 
langzamerhand aan betekenis kunnen afnemen” aldus 
de staf van YPS.

4) Absorber is een complexe eiwit-verbinding die in poe-
dervorm in de bodem wordt aangebracht. Ze houdt 
water maanden lang in de bodem vast en geeft het 
alleen af aan wortels van  bomen en struiken. Het blijft 
drie tot vijf jaar werkzaam en breekt volledig af en is in 
geen enkel opzicht schadelijk voor de bodem.

5) YPS wordt doorlopend bijgestaan door twee doctoren 
biologie: Dr. Jamadagni en Dr. Patil. Wij worden 
geadviseerd door Petra Souwerbren (landschaps-
kundige), Piet de Jongh (chemicus), Jos van Ooijen en 
Ger van den Oetelaar (beiden bioloog).

Overige wetenswaardigheden

• Stichting Jalihal is vanaf 2004, op verzoek  
    van YPS, actief voor arme en alleenstaande  
    vrouwen.

• Ons werkgebied ligt in India, in het zuidoosten van  
    de deelstaat Maharashtra. 

• De klimaatverandering treft de regio heftig. 
    Daarom hebben wij de focus verlegd en staan onze
    inspanningen vanaf 2018 in het teken van 
    bestrijding van de gevolgen van die veranderingen.

• Eerder uitgevoerde projecten zijn:
    Naaimachineproject, twee Geitenprojecten,
    Noodhulpproject, Kippenproject, Huizenproject,
    Een Miljoen Bomen Pilot 2018,
    Een Miljoen Bomen 2019. Een Miljoen Bomen 2020
    is nu in voorbereiding.
    In 2020 is ook Huizenproject 2 van start gegaan.

Het project Een Miljoen Bomen 
duurt tot en met 2023.
Dit zijn de doelen:
• Er groeien een miljoen bomen en struiken in het
    gebied
• Het micro klimaat en de bodemvruchtbaarheid zijn
    verbeterd
• De gezondheid van de bevolking is toegenomen
• De bewoners van de regio zijn energieker geworden
• Onderlinge samenwerking en watermanagement
    tekenen
    zich af
• Dorpen in
    de omge-
    ving zijn
    nu ook
    bomen
    en strui-
    ken aan
    het plan-
    ten.

In ’t kort


