Yerala Projects Society
Een Miljoen Bomen - Uitvoeringsplan 2021
voor 1.000 deelnemers (950 boeren + 35 vrouwen + 15 lokale gemeenschappen)
Activiteit / Wat
1 Bewustwording
creëren: vlaggen en
posters,
radioprogramma's
op lokale radio
Yeralavani,
dorpsbijeen-komsten

Toelichting / Waarom
Dorpelingen en families op de hoogte brengen van het
project. Het concept van het project uitdragen. De
bereidwillige deelnemers oproepen om zich op te geven
voor deelname.

Het team versterken door het delen van concepten en
2 Voorbereidende
bijeenkomst voor het ervaringen. De veldwerkers bekwamen door de technische
veldwerkersteam
aspecten van het project uit te leggen, zoals jonge
boompjes, het gebruik van het pakket met waterabsorber en
mest, het kweken van planten, effectieve communicatie
binnen het team en met de deelnemers. Uitleg over de
rapportage en administratie.
Gewasverzorging vormt de ruggengraat van het project. Het
3 Planning en
voorbereiding
betreft bestellen van jonge boompjes, flexibele leidingen,
druppelirrigatie en wateropslagtank; zorgen voor de jonge
boompjes; pakketten met micronutriënten en
waterabsorber voorbereiden. De proefboerderij is het
centrum van deze activiteiten.
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4 Selectie en
inschrijving

De selectie van positieve en gemotiveerde deelnemers is
essentieel voor het slagen van een project.

Periode / Wanneer

Uitvoerenden / Wie

Werkzaamheden / Hoe

De eerste drie maanden
na de start van het
project, dus april, mei, juni
2021

Projectcoördinator
begeleidt het
radioteam en het
implementatieteam.
Nadruk op de
betrokkenheid van
sleutelpersonen op
dorpsniveau.

Bewustwording wordt uitgevoerd op drie niveaus: 1.
Posters bij de gemeenschapsruimten in de dorpen 2.
Radioprogramma's maken en uitzenden op Yeralavani
voor uitleg van het concept en voor het bevorderen van
bereidwillige deelname, inclusief het telefoonnummer
om deelname op te geven 3. Dorpsbijeenkomst in
aanwezigheid van dorpssleutelpersonen, uitreiking van
strooibiljetten.

Bij de start in april

Vaktechnisch
specialist en
projectcoördinator

Een sessie van een hele dag met ieders participatie en
open discussie, gericht op de projectactiviteiten en de
uitvoering.

Het bestellen gebeurt in Vaktechnisch
het eerste kwartaal van de specialist, Hoofd
projectperiode.
financiën en Hoofd
proefboerderij

De bestellingen worden geplaatst bij professionele
kwekerijen van de overheid en landbouwuniversiteiten
en bij zakelijke bedrijven. Na uitgebreide bezoeken en
testen zijn er nu goede leveranciers bij dit project
betrokken om essentiële micronutriënten,
waterabsorber, rubberslangen en druppelirrigatie,
vijverfolie en watertanks te leveren.
Inschrijving van nieuwe
Veldcoördinatoren en Per dorp wordt een lijst van potentiële deelnemers
deelnemers gebeurt in de veldwerkers
uitgedeeld aan de coördinatoren. Het huis-aaneerste twee kwartalen,
huisonderzoek wordt uitgevoerd door het
d.w.z. van mei tot
veldwerkersteam. Dit onderzoek helpt bij het
inventariseren van de beschikbare middelen bij het gezin,
september.
en om het concept van het project te verduidelijken. De
veldwerker wil vertrouwen krijgen in de bereidheid om
aan het project deel te nemen.
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Activiteit / Wat

Toelichting / Waarom

Periode / Wanneer

Uitvoerenden / Wie

De levering is afhankelijk
van de verwachte
regenval. Meestal van juli
tot november.

Hoofd proefboerderij,
veldcoördinatoren,
lokale vervoerders en
veldwerkers

Werkzaamheden / Hoe

5 Levering van pakket
met waterabsorber
en micronutrënten
en van de gewassen

De aanschaf van essentiële voedingsstoffen en
waterabsorbers samen met jonge boompjes voor de
geselecteerde deelnemers die de gaten hebben gegraven
voor het planten van de gewassen.

Het Hoofd proefboerderij regelt mankracht voor het
klaarzetten van jonge boompjes per boer op de kwekerij.
De lokale vervoerders regelen de routes volgens de
planning van de veldcoördinatoren. De vrachtauto met
jonge boompjes en pakketten voor 7 boeren heeft één
route voor de hele dag . De veldwerkers staan klaar bij de
geselecteerde deelnemers om de jonge boompjes uit te
laden en deze vervolgens op te slaan tot ze geplant
worden.
Nadat het planten klaar is Hoofd proefboerderij, Zodra de aanplant is uitgevoerd volgt de distributie van
worden deze
veldcoördinatoren,
de ondersteunende zaken. De veldwerkers zorgen voor
ondersteunende zaken
lokale vervoerders, levering van de watertank, de druppelirrigatie en de
geleverd. De activiteit
installateur en
rubberslangen aan de deelnemers. De installateur die is
gaat door van augustus
veldwerkers
aangewezen voor het construeren van de
tot november.
druppelirrigatie bij vrouwen en lokale gemeenschappen
begint direct na de levering.

6 Levering van
rubberslangen,
watertanks en
druppelirrigatie

Het installeren van rubberslangen voor de deelnemers voor
het water geven aan de nieuwe gewassen, een 30 meter
lange slang voor alle deelnemers. Dit maakt het water geven
veel makkelijker. Een watertank en druppelirrigatie zijn
essentieel voor de vrouwen en de lokale gemeenschappen
om de aanplant te laten slagen. De vrouwen hebben te veel
andere dagelijkse prioriteiten om iedere plant apart water te
kunnen geven. Bij lokale gemeenschappen heeft de eerst
verantwoordelijke persoon hiervoor ondersteuning nodig.

7 Directe begeleiding

De deelnemers worden begeleid bij het planten en
gebruiken van essentiële micronutriënten. Voor een goed
begrip wordt de begeleiding ter plaatse uitgevoerd. Dit is
vooral van belang omdat sommige soorten waarschijnlijk
nieuw voor hen zijn. Er is ook een gedrukte handleiding voor
iedere deelnemer.

De directe begeleiding
vindt plaats aansluitend
op de levering van de
gewassen.

De veldwerker die
aan de deelnemer is
toegewezen doet de
directe begeleiding
en ziet er op toe dat
het aanplanten wordt
voltooid.

Na distributie van gewassen op één route brengt de
toegewezen veldwerker bij elke deelnemer een bezoek.
Hij laat zien hoe en waar de jonge boompjes moeten
worden geplant en toont het gebruik van de essentiële
voedingsstoffen en waterabsorberend materiaal. Hij
begeleidt hen om het aanplanten in de komende twee
dagen te voltooien.

8 Noodhulp

Het project is opgezet voor droogtegevoelige gebieden,
daarom is er in noodhulp voorzien. Boeren die water
moeten opslaan voor de aanplant krijgen vijverfolie voor een
waterbassin. Ze worden geholpen om het waterbassin te
maken.

In februari ontstaat de
Voor deze taken
behoefte aan vijverfolie
wordt een apart team
samengesteld.
omdat de boeren dan
droogte ervaren en water
moeten opslaan. Van april
tot juni wordt dan water
geleverd.

De veldwerkers en veldcoördinatoren signaleren de
behoefte aan noodhulp en wie daarvoor in aanmerking
komt. Het noodhulpteam bezoekt de deelnemer en
regelt de ondersteuning ter plekke.
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Activiteit / Wat
9 Nazorg en
documentatie

Toelichting / Waarom
Vervolgbezoeken spelen een belangrijke rol bij het succes.
Zij helpen mee om de voortgang van het project, de tijdige
begeleiding en het contact met de deelnemer te bewaken.
De registratie van elke activiteit en de te leveren producten
wordt netjes bijgehouden, mede voor de financiële
verantwoording. Elke deelnemer krijgt een 'uithang'bord
met naam, deelnemersnummer en jaartal.

Periode / Wanneer
Zodra een nieuwe
deelnemer zich aanmeldt
voor het project, begint
de begeleiding en dit zal
de komende 5 jaar
regelmatig doorgaan. Na
aanmelding en inschrijving
begint ook de registratie.

Uitvoerenden / Wie
Veldwerkers,
veldcoördinatoren,
vaktechnisch
specialist,
projectcoördinator

Werkzaamheden / Hoe
De veldwerkers bezoeken regelmatig elke nieuwe
deelnemer en ook de eerdere deelnemers.
Veldcoördinatoren bezoeken ook elke deelnemer, dit is
een bezoek op het tweede niveau. Naar behoefte of
steekproefsgewijs bezoekt de vaktechnisch specialist de
deelnemers. De projectcoördinator voert
steekproefsgewijs controlebezoeken uit met
veldcoördinatoren en de vaktechnisch specialist. De
vervolgbezoeken worden dus op verschillende niveaus
afgelegd. Documentatie is aanwezig 1. per deelnemer 2.
op het kantoor van de veldwerkers 3. op de
proefboerderij 4. op het hoofdkantoor.
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10 Omgaan met Corona Om de corona-situatie het hoofd te bieden heeft het team nieuwe technieken toegepast om deelnemers op een effectieve manier te begeleiden en met hen te
communiceren. De logistiek voor het beleveren van de deelnemers is aangepast om te kunnen anticiperen op plotseling geldende lock down van een of enkele dorpen.
De aflevering van de gewassen, de compost, de absorber en de rubber slangen gebeurt in één keer. De dripirrigatie en de bijbehorende watertanks, voor de vrouwen en
de lokale gemeenschappen, worden in een tweede partij aangeleverd. De monitoring wordt op verschillende manieren uitgevoerd:
• Via Community Radio worden alle deelnemers gebeld en wordt ook het telefoonnummer bekend gemaakt dat voor vragen kan worden gebruikt.
• De vragen die de deelnemers stellen worden, samen met de antwoorden en adviezen, middels de radio uitgezonden.
• Een documentalist belt elke dag 10 tot 15 deelnemers om van de voortgang op de hoogte te blijven.
Zowel de veldwerkers als de coördinatoren en de doctoren gebruiken WhatsApp om elkaar op de hoogte te houden. Nieuw is dat alle 20 veldwerkers gereedschap
hebben gekregen om eventuele infecties van planten te kunnen bestrijden. Zij beschikken over een snoeischaar en een plantenspuit met een biologisch
bestrijdingsmiddel dat bestaat uit urine van koeien waaraan tabaksbladeren zijn toegevoegd. Door snel de aangetaste delen van de gewassen te snoeien en de plant te
besproeien wordt schade voorkomen. Ook andere boeren worden op deze manier geholpen. Zo is het team goed toegerust om snel te kunnen handelen, zodat de
voortgang van het project niet wordt gehinderd en uitbraken van plagen in vroeg stadium worden voorkomen.

