Impactanalyse Een Miljoen Bomen
Het platteland is, zeker ook in India, een synoniem voor armoede. Dus als het kan ga
je naar de grote stad. Waar je, blijkt na aankomst, aan moet sluiten in de rij van nieuwkomers. Weinigen die echt slagen in de stad. Maar vrijwel niemand kan terug naar het
geboortedorp zonder gezichtsverlies. En dat terwijl Indiërs houden van hun oorsprong
en van de landschappen die daar deel van uitmaken.
Wij spraken enkele jaren geleden met een combi-klas van de school SCOPE die door
YPS is opgericht. Onze vraag “Wie van jullie ouders is boer?” bracht alle 40 handen
omhoog. De volgende vraag van ons: “Wie van jullie wil later zelf boer worden?”
bracht geen enkele hand in beweging.
Boer zijn is een goede manier om
je brood te verdienen.

De impact die we voor ogen hebben is: Nieuw elan in de regio brengen door voorwaarden te scheppen die agrarische arbeid niet alleen profijtelijk maken maar ook
plezieriger. Niet alleen meer perspectief maar ook voldoening.
In het rapport “Minder pretentie, meer ambitie” van de Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid (2010) wordt gesteld dat geen enkele achtergebleven regio in de
wereld zich heeft ontwikkeld als niet eerst de agrarische sector een ontwikkeling heeft
doorgemaakt. Pas daarna ontstaat er ruimte voor verdergaande ontwikkeling. Sterker
nog: er ontstaat dan, juist vanuit die sector, vraag naar verdere ontwikkeling. In Jalihal
wordt nu gesproken over de mogelijkheid om een kennisinstituut op te richten, waar
uiteenlopende aspecten (ook de sociale) van een agrarische samenleving aan bod
komen.

Eigen bomen en struiken stoppen
de armoede.

Traditionele kennis wordt weer
waardevol.
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De Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum heeft, na jarenlange samenwerking met
Amartya Sen (een Indiase econoom) in haar boek Creating Capabilities (2011) gesteld
dat een land niet op de eerste plaats de armoede moet bestrijden maar haar inwoners
in staat moet stellen om ongehinderd eigen talenten en capaciteiten te ontwikkelen. In
feite is dat wat er in Jalihal en omstreken gebeurt. YPS brengt vakkennis aan en organiseert de grootschalige aspecten van het project. Elke deelnemer doet zijn/haar best
op de eigen akker met de 200 bomen en struiken die worden geplant. Stichting Jalihal
maakt het project financieel mogelijk.
Het effect is fantastisch. Als de armoede wijkt komt de eigenheid van de mensen weer
boven. Dan komen ook oude gebruiken weer in herinnering. Dat gebeurt nu al binnen
het project. Deelnemers herinneren zich opeens weer hoe hun ouders bepaalde ziektes
van planten bestreden. Die informatie wordt nu opnieuw en succesvol gebruikt. Talent
kan pas opstaan als het geen honger heeft, als een beter leven in zicht komt.
Er komt veel nieuwe energie in de dorpen. De erven van de deelnemers worden schoner en zijn beter opgeruimd. Mensen vragen hun familie, buren en/of vrienden om
mee te gaan doen aan het project en dat gebeurt ook. Boeren die het kunnen betalen
planten uit eigen middelen nog extra bomen en struiken aan. Ook in enkele dorpen
buiten onze regio worden nu bomen en struiken aangeplant. Het bedrijfsleven in de regio profiteert ook. Bij zeven verschillende kwekerijen worden de gewassen besteld. Een
grote variëteit van 35 verschillende soorten. De meeste gewassen verbeteren het menu
van de boeren en hun gezinnen. Wat over is wordt nu al verkocht en dat wordt elk jaar
natuurlijk meer. Er worden medicinale producten geoogst en voedingsproducten voor
mensen en dieren en ook vruchten en kruiden. Ook worden er struiken aangeplant
die veel bloemen dragen zodat insecten en vlinders worden aangetrokken. De eerste

Een Miljoen Bomen stimuleert
nieuwe aanplant en handel en
verbetert leefklimaat.

honderd bijenkasten zijn al in gebruik. Daar was niet in voorzien, dat is eigen initiatief
van de deelnemers. Dat ontstaat.
Er zijn enkele regionale bedrijven die het transport verzorgen. In 2023 zijn alle gewassen geplaatst. Toch zullen die bedrijven dan niet krimpen: er worden dan oogsten
vervoerd in plaats van plantgoed.
In het verslag van een werkbezoek in februari 2020 krijgt u een indruk van de ontwikkelingen die zich nu al aandienen/aftekenen, terwijl de “oudste” gewassen nu twee en
een half jaar zijn. Er staan inmiddels ruim 342.000 bomen en struiken en: het feest is
nog lang niet afgelopen.

Eenvoudige landbouwtechniek
werkt goed.

Er wordt gewerkt met Super Absorberend Polymeer (SAP). Dat is een eiwitverbinding
die in de bodem wordt ingebracht, vlak onder elk aan te planten gewas. Dit middel (in
poedervorm) houdt water maanden lang vast en geeft het alleen maar af aan wortels
van gewassen. SAP is ca. drie jaar actief en lost dan in de bodem op zonder iets achter
te laten.

Arme bodem wordt vruchtbaar.

De verbetering van de bodemvruchtbaarheid wordt serieus ter hand genomen. Wereldwijd wordt gezegd en gezien: De armste boeren leven op de armste grond. De bodem
in de regio wordt op 5.000 akkers vruchtbaarder gemaakt. Dat alleen al betekent dat
die deelnemers minder arm worden. Als het project breder kan worden getrokken zal
veel voorheen braakliggende, onvruchtbare grond in waarde gaan stijgen.
In dit project wordt geprofiteerd van de condities die samenhangen met elk “lage-lonen-land”. Het is fantastisch dat de voordelen ervan ten goede komen aan de eigen bevolking van dat land. Elke boom/struik kost gemiddeld € 1,18 inclusief alle kwaliteiten
en monitoring. In Nederland zou alleen al de vergunning duurder zijn. De deelnemers
betalen hun aandeel voornamelijk met het werk dat ze doen. In geld is hun bijdrage
nooit hoger dan € 15. Voor deelnemers die dat niet kunnen opbrengen (en die zijn er)
betaalt YPS die kosten uit eigen middelen.

Ons geld gaat volledig naar de
deelnemers.

De outcome moet natuurlijk zijn dat het project zich vermenigvuldigt. Dat een grotere
schaal bereikt wordt. Dan wordt de armoede in een veel groter gebied uitgebannen.

De aanpak van Een Miljoen
Bomen is een voorbeeld.

YPS heeft het project onder de aandacht gebracht van het Equator Team van het
Ontwikkelings Programma van de Verenigde Naties. Men heeft laten weten dat onze
aanpak op een lijst komt te staan die dit team ter beschikking stelt aan organisaties die
projecten willen uitvoeren op het gebied van verbetering van het milieu.
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