
Sayyad Habib - Lavanga - pilot 
Sayyad is een pilotboer, die met een grote 
familie (kinderen, kleinkinderen) tussen de 
aanplant woont. Het is een soort bos gewor-
den, en er wordt volop uit geoogst.  
Opmerkelijk zijn een paar forse bamboe-
struiken; die kenden de boeren nog niet; ze 
gebruiken de bamboe nu om de planten te  
ondersteunen. 
Sayyad was vroeger leraar, en hij is nu  
gepensioneerd. Hij vindt het fijn om te leren 
hoe hij met de aanplant moet omgaan, en 
hij gaat regelmatig op bezoek bij Vitthal  
(de manager van de Jalihal boerderij) om 
advies te vragen omdat hij ‘alles wil 
weten’. 
Een van de zoons loopt mee door de 
aanplant. Hij zit in zijn laatste jaar op 
SCOPE (de lagere en middelbare 
school van YPS op de campus), en wil 
IT gaan studeren. Toch voelt hij zich 
heel betrokken bij het ‘pilotbos’. Sayyad 
is ook betrokken bij de gewasontwikke-
ling van duiferwten (Pidgeon Peas). 
De ontvangst bij Sayyad is werkelijk 
hartelijk. Als we wegrijden merkt 
Aparna op: dit is een moslimfamilie, 
heb je dat gezien? Nee, dat was me niet 
opgevallen. 
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Een Miljoen Bomen per deelnemer

Vagara Dharma - Lavanga - jaar 4 
De grond rond het huis zit vol ste-
nen. Het gezin (man, vrouw, kind 
van 1,5) dacht er eerst over om te 
gaan verhuizen vanwege de slechte 
grond en de ogenschijnlijke on-
vruchtbaarheid. En de buren zeiden: 
bomen en struiken planten gaat je 
niet lukken. Maar de aanplant – van 
dit jaar! - staat er geweldig bij. Er 
lopen ook geiten en kippen en hun 
mest gaat bij de planten. Ze hebben 
al een paar vijgen en andere vruch-
ten gegeten, en gebruiken de takken 
van een snelgroeiende boom als 
voer voor de geitjes.



Amoga Sidharshwar - Sankh - jaar 1 - tempel 
Amoga is een bevlogen man. Hij heeft een 
deel van zijn eigen land ter beschikking ge-
steld voor een kleine school, én er staat een 
tempelgebouw dat hij vol trots aan ons laat 
zien. De tempel wordt gebruikt voor 4 á 5 bij-
eenkomsten per jaar, en er komen dan soms 
wel 500 mensen. Amoga’s zoon is de voor-
ganger. Hij verricht als geestelijke ook allerlei 
diensten, en die leveren hem een bescheiden 
inkomen op. Het hele gezin (ouders, zoon en 
schoondochter, kleinkinderen) woont op de 
boerderij op 200 meter afstand van de tempel. 
De aanplant bij de tempel geeft (extra) scha-
duw, en fruit voor de tempelgasten. 
Veldwerker Dundesh en coördinator Rahul hebben de buren overtuigd om te helpen met het water voor de aan-
plant, omdat Amoga dat zelf niet voor elkaar kreeg. Er zijn nu een paar extra reservoirs voor de watervoorziening.

Mayakka Sansthan - Pandozari - jaar 3 - tempel 
Een bijzondere ontmoeting met een onderwijzer, die in Pandozari een baan toegewezen heeft 
gekregen, maar op 400 km afstand woont (zo werkt de overheid blijkbaar). Mayakka huurt een 
kamer in de buurt, en omdat hij na zijn schoolwerk veel tijd over heeft, heeft hij zich opgewor-
pen als deelnemer. De aanplant is niet voor hemzelf, maar rondom de plaatselijke tempel. Bij 
de tempel staat een grote goed gevulde watertank.  
Mayakka heeft op Yeralavani (het radiostation van YPS) een aanbeveling gehoord om te experi-
menteren met een nieuwe irrigatiemethode. Hij laat zijn schoolkinderen weggegooide en on-
gebruikte stukken pijp verzamelen. Die pijpen stopt hij in de grond vlak naast de plant, gevuld 
met zand en steentjes. Als je nu de pijp vult met water, dan komt dat langzaam en gecontro-
leerd bij de wortels van de plant.  
 
 

Patil Dhundappa - Sankh - jaar 2  
Patil is een deelnemer uit 2020, en is in 2021 geselecteerd om mee te doen met de proef om boeren een tweede 
keer te ondersteunen met de aanplant van 200 gewassen.  
Patil heeft zelf druppelirrigatie aangelegd, en op een ander deel van zijn grond verbouwt hij suikerriet. 
We begrijpen dat de kinderwens van Patil en zijn vrouw niet uitkomt. Mede daarom heeft zijn vrouw zich op de 
aanplant gestort, en ze wil vooral veel bloemen. Patil wordt daar blij van, hij wil zijn vrouw graag gelukkig maken. 

Patil Siddhgonda - Sankh - jaar 1 
Patil heeft een stuk grond gekocht van zijn zuster. Daar is hij gestart met de aanplant in 2019, en hij heeft in 2021 
een tweede aanplant gedaan. Het ziet er allemaal geweldig uit, alles groeit uitstekend en de akker wordt prima ver-
zorgd. Tijdens ons bezoek zijn er - ingehuurde – vrouwen bezig om het onkruid te wieden. Bij de rondleiding horen 
we veel vogels, en we zien diverse nesten. 
Patil woonde eerst ergens anders. Toen hij zag dat de aanplant ging lukken heeft hij hier een nieuw huis gebouwd. 
In feite is hij een vreemde in deze omgeving, maar hij verdient respect door hoe hij met de aanplant bezig is. 
Een van de soorten bij de tweede aanplant is sandelhout. Dat is een kostbare houtsoort, en pas na 15 jaar kun je 
opbrengst verwachten. Ook hieruit blijkt het vertrouwen dat Patil heeft in zijn onderneming.



Sangappa Mote - Pandojhari - jaar 1 
Een onverwachte visite, de man is afwezig, maar zijn 
vrouw en haar nog jonge zoon vertellen het verhaal en lei-
den ons rond. Deze locatie was een kaal stuk land, waar ze 
eerst niet woonden. Toch wilde het gezin heel graag mee-
doen met Een Miljoen Bomen. Digambar praatte met ze en 
hij zegt: ‘Ik geloofde erin, en ik overtuigde het team dat ze 
het voordeel van de twijfel verdienden.’ De plantgaten 
maken was echt zwaar werk vanwege de enorme hoeveel-
heid stenen. Toch is het gelukt, en de gewassen staan er 
goed bij. Toen het gezin zich hier vestigde bouwden ze 
eerst een armzalig hutje. Dat staat in de schaduw van het 
prachtige nieuwe huis waar ze nu wonen.

School - Sankh - jaar 1 
Deze school bezocht ik al in 2019. Er zijn nog extra bomen geplant, er staan er nu 260. Rondom de aanplant liggen 
doornige takken, dat is bescherming tegen vraat van dieren. De buren stellen hun watervoorziening ter beschik-
king, ruimschoots voldoende. 
Het is een Kannada school, met zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. 
De aanplant is alleen bedoeld voor schaduw, vruchtbomen zouden lastig te beheren zijn. 
De onderwijzers zijn vriendelijk, maar stellen zich wat terughoudend op. Ik heb ze ervan overtuigd dat het voor de 
leerlingen interessant is om een excursie te maken naar andere locaties van Een Miljoen Bomen. Dundesh en Rahul 
willen dat wel regelen, en kunnen er beslist leuk over vertellen.

Het lijkt te werken, en Mayakka is trots op het resultaat. 
Mayakka heeft zelf bij de tempel een bewustwordingsbijeenkomst georganiseerd voor de dorpelingen, en hij is een 
belangrijke uitdrager geworden van de boodschap van Een Miljoen Bomen. Je zou hem een ‘extern’ teamlid kunnen 
noemen, en daar zijn er meer van, heb ik gemerkt!

Diverse deelnemers pilot, jaar 1 en 2, bezoeken met Digambar 
Een middag waarop we veel bezoeken afleggen. Het zijn 
deelnemers van veldwerker Digambar. Hij is eerst heel ver-
legen, maar later komt hij wel los. Hij vertelt dat hij er 
vanaf de pilot al bij was. Hij zou de planten nu verder uit 
elkaar zetten dan de afstand die hij in het begin advi-
seerde. ‘Ik was toen nieuw, maar we hebben nu veel ge-
leerd’. 
We bezoeken een aantal deelnemers naast elkaar, uit de 
pilot en van jaar 1 en 2. Ze zijn allemaal enthousiast. On-
danks de stenige bodem staat de aanplant er heel goed bij. 
De deelnemers uit jaar 1 bevestigen: we zagen de resulta-
ten bij onze buren, daarom gingen we ook meedoen.

Sidhgonda Irappa Birajdar - Sankh - jaar 2 
We treffen een al wat oudere man en zijn vrouw, die hier wonen met zoon en schoondochter en kleinkinderen. Hij 
heeft eerder lang in loondienst gewerkt, en weet vanuit die ervaring veel van planten en struiken. Hij praat ons 
daarover de oren van ons hoofd. Zijn vrouw is net zo enthousiast en neemt ons op sleeptouw door de boomgaard. 
Ze oogsten allerlei vruchten, en we krijgen als we weggaan ook het een en ander mee, zoals een grote tros bana-
nen. Bananen groeien hier goed en ze smaken prima.  
We drinken thee, en zowel  Aparna als ik krijgen een soort  
rituele hindoe-zegening. 

Revanshidhha Shrishail Teli - Sankh - jaar 2 
Deze deelnemer gaat heel vriendschappelijk om met haar 
buren uit de vorige paragraaf. Bij beiden staat de aanplant er na 
2 jaar zeer indrukwekkend bij. Hier zien we strakke rijen, en 
bewerkte grond in de paden. Terwijl het bij de buren juist alle-
maal gezellig door elkaar staat, en er helemaal geen echte 
paden zijn. 



Bomen naast de campus 
Het land direct om de campus heen is onbebouwd en onbewerkt. De plaatse-
lijke gemeente is de rechthebbende. Raja heeft hen al lang geleden en daarna 
nog regelmatig gevraagd of er op een deel van deze grond bomen geplant 
kunnen worden. Die toestemming heeft YPS nu. Als voorbereiding heeft YPS 
een weg verlegd, om de indeling van het gebiedje makkelijker te maken.  
Op 2 percelen van beide ongeveer 2 acre is de bodem plantrijp gemaakt. Er 
zijn metersgrote rotsen, en overal is het stenig. Toch is met behulp van een 
grote tractor de bodem los gemaakt.  
De planten hebben absorber en humus gekregen, en worden bewaterd en ver-
der verzorgd door een vrijwilliger die zich hiervoor speciaal heeft aangemeld. 
Om het ene perceel liggen doornige struiken, en om het andere is een sloot 
gegraven, beide om vraat van grote dieren te voorkomen. En de boeren weten 
dat hun vee daar niet mag komen. De meeste bomen zijn er voor de schaduw 
en een aangenamer klimaat, maar er zijn ook vruchtbomen geplant.Vanuit ver-
schillende andere dorpen is al belangstelling getoond voor dit initiatief.

Deze vrouw trekt de kar, al is haar man de formele deelnemer. Zij is zeer overtuigd van de waarde van Een Miljoen 
Bomen en organiseert op eigen initiatief bijeenkomsten met haar buren om dat uit te dragen.

Jadhav Arjun - Jalihal (Bk) - jaar 4 
Jadhav is jong en ongehuwd, en hij heeft zich voor-
genomen voor zijn ouders te zorgen. Zowel Jadhav 
als zijn ouders woonden eerst ergens anders. Toch 
wonen ze nu hier, in een nieuwgebouwd huis, tus-
sen de dit jaar aangeplante 200 bomen en struiken, 
en er lopen ook een paar koeien. Jadhav heeft 
geïnvesteerd in bronbemaling, elektra geregeld en 
een aanvoerpijp aangelegd. 
Jadhav’s vader heeft geestelijke problemen, en gaat 
ons tijdens het bezoek uit de weg. Maar Jadhav is 
ervan overtuigd dat zijn ouders op deze locatie ge-
lukkig oud kunnen worden.Vitthal is hier het di-
recte aanspreekpunt, afwijkend van de normale 
gang van zaken. Hij zegt over deze deelnemer (en een aantal andere die er vlakbij liggen): ‘Ik twijfelde eerst of dit 
zou lukken, in die superrotsige bodem, maar nu zie ik hoe de planten groeien en ben ik overtuigd’.

Ludadhi Basappa - Jalihal (Bk) - jaar 4 
De grond van deze boerderij is eigendom van de grootmoeder. De ouders werken nu 6 maanden in het suikerriet, 
maar de kleinkinderen blijven op de boerderij. Grootmoeder doet met 2 kleinzonen al het werk. Ze heeft de touw-
tjes stevig in handen, en ze is zichtbaar trots op haar nieuwe aanplant.



Lubadhi Irappa - Jalihal (Bk) - jaar 4 
Dit is een stuk rotsige grond dicht bij de campus. 
De aanplant van 2022 staat er al prima bij. Er woont hier een groot gezin, en ze hebben ook vee. De boer zegt: “Ik 
ben blij dat dit kan’. 

Potadar Mallikarjun - Jalihal (Bk) - jaar 4  
Nog een boerenfamilie met een superrotsige bodem. Ze kunnen niet in nette rijen planten, alleen daar waar de 
bodem het toelaat. De boerderij ligt direct bij een groot meer, dat gevuld wordt met regenwater. Als het teveel re-
gent is er een overloop naar een ander gebied. De boer heeft een pomp die het water uit het meer pompt. Als het 
meer te veel daalt vult hij een waterbassin. 

Badhav Bhimran - Jalihal (Bk) - Pilot 
Op deze boerderij was ik al in 2019. Ik kreeg toen een 
roos van de boer, en ik had twee pasgeboren kleinkin-
deren op m’n knieën. Omdat we onverwacht komen is 
alleen de vrouw des huizes thuis. We mogen alles bekij-
ken, en lopen tussen en onder de bomen. De team-
leden voelen zich vrij om hier en daar wat vruchten te 
plukken. Dit is een kleine oase geworden, een stukje 
van de droom die we in 2017 hadden. 
Veldwerker Ravi zegt dat hij deze locatie gebruikt voor 
bewustwordingsbijeenkomsten. De boer heeft het heel 
goed op orde, en is een voorbeeld.

Waded Tamanna - Jalihal (Bk) - vrouw - jaar 4 
Deze grond is van een oudere vrouw. Haar stuk grond grenst direct aan dat van haar zoon. Haar zoon heeft naast 
zijn boerderij nog andere werkzaamheden. Hij helpt zijn moeder wel, bijvoorbeeld met mest. Maar veldwerker Ravi 
moet af en toe zijn gezag gebruiken om de zoon te overtuigen van dingen die voor de aanplant van zijn moeder 
nodig zijn. Moeder heeft een watertank en druppelirrigatie. Dit is goede grond, en de gewassen staan er heel goed 
bij. 

Mahadev Bhimanna Gherade - Maniknal - jaar 3 
Een afgelegen liggende boerderij, ik zit het laatste stuk achterop de motor van 
veldwerker Basavaraj. De familie heeft deze boerderij verlaten om elders te 
gaan werken. Een deel van de planten heeft het team weggehaald, en er zijn 
er ook een aantal doodgegaan door gebrek aan verzorging. Wat er nog staat 
wordt geïrrigeerd door Basavaraj, samen met een boer uit de buurt. Het water 
en de pomp worden gedeeld met de directe buren (ons volgende bezoek). Het 
team hoopt dat ze zo nog een aantal planten in leven kunnen houden tot de 
eigenaars terugkomen. En ze hopen dat deze er dan alsnog goed voor gaan 
zorgen, én dat ze de verdwenen planten aanvullen.

Mhalappa Nipanna Gherade - Maniknal - jaar 3 
Hier is alleen de vrouw aanwezig. Het is duidelijk dat zij de zorg voor de aanplant heeft. Ze verbouwt zowel tussen 
de ‘projectaanplant’ als apart allerlei groenten, die er heel verzorgd en gezond uitzien. Met haar houding kan zij 
zeker een bijdrage leveren aan bewustwording van nieuwe deelnemers.



 Rajashri Jogapagol - Morbagi - jaar 1 
Toen in 2019 de aanplant werd gedaan was dat een boer met zijn 
gezin. De vrouw is inmiddels weduwe, en ze heeft een heel jong-
getrouwde dochter met kleinkind. 
De vrouw heeft uit alle macht geprobeerd de aanplant te onder-
houden, en ze verkocht al vruchten op de markt. Ze houdt ook 
kippen, en koopt regelmatig nieuwe kuikens bij YPS-medewerker 
Vaishali op de campus. Bij Vaishali meldde ze kortgeleden dat haar 
pomp kapot is gegaan, en ze heeft geen geld om die te laten repa-
reren. Er zijn al enkele bomen doodgegaan door gebrek aan water, 
en andere staan er slecht bij. Coördinator Sambhaji heeft direct 
actie ondernomen, en regelt nu dat ze een watertank en druppelirrigatie krijgt. 
Terzijde horen we dat de dochter van haar zuster (ongeveer 8 jaar oud) permanent bij haar gaat wonen, zodat ze 
wat meer gezelschap heeft. 


