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Inleiding 

Wij werken voor ongeveer 750 kasteloze, alleen-
staande vrouwen in het dorp Jalihal en 21 er om heen 
liggende dorpen, op het platteland van India, in het 
zuiden van de deelstaat Maharashtra. Na o.a. een 
naaimachineproject en een geitenproject is een kip-
penproject van start gegaan. In toenemende mate lo-
pen projecten vertraging op omdat de klimaatveran-
dering zich in ons werkgebied van een kwade kant 
laat zien. De laatste drie jaar is er veel te weinig regen 
gevallen en normaal is het al niet veel in deze regio.

Het kippenproject

In december 2014 is het kippenproject begonnen. 
300 vrouwen krijgen ieder een toom kippen (met en-
kele hanen). Een van de argumenten was dat zo een 
project niet gevoelig zou zijn voor een droogteperi-
ode, omdat er nauwelijks land- en tuinbouw activitei-
ten in dit project zijn opgenomen. Toen echter in het 
voorjaar van 2015 er inderdaad grote droogte kwam 
leerde de praktijk dat ook dit project er ernstig onder 
te lijden heeft. Oorspronkelijk voorzag het project in 
tomen van 40 kippen en enkele hanen, die overdag 
vrij rondlopen en hun voeding grotendeels zelf bij 
elkaar scharrelen. Al geruime tijd worden er kleinere 
tomen uitgegeven van 20 – 25 dieren. Want als het 
erg droog wordt levert de bodem veel minder voedsel 
op en moeten de vrouwen dus voedsel bijkopen om 
hun toom niet alleen in leven te houden maar ook 
nog zo dat er toch een bevredigend aantal eieren 
wordt gelegd. Omdat veel vrouwen daar niet toe in 

staat bleken is in het voorjaar van 2016 besloten geen 
nieuwe tomen meer uit te geven. Vertraging dus in de 
uitvoering van het project. Wel is het zo dat de 
bestaande tomen in leven zijn gebleven en dat is wel 
een prestatie van de vrouwen zelf en van de staf van 
YPS, onze partner in Jalihal. Veel vrouwen moeten, 
ook weer vanwege de droogte, verder weg om water 
te halen: voor het gezin, voor de kippen en voor de 
kruidentuintjes, die bij dit project horen. De bedoe-
ling van de kruidentuintjes is om ook insecten aan 
te trekken, die dan weer het voedsel van de kippen 
aanvullen met eiwitten. Veel van de kruidentuintjes 
echter zijn in de loop van de voorbije maanden, ook 
vanwege de droogte, verloren gegaan. Een aantal 
vrouwen heeft een plastic watertank gekregen om 
water mee te halen. Dat zijn de vrouwen die het 
verste weg wonen van een plaats waar water beschik-
baar is. Met zo’n tank hoeven zij niet elke dag water te 
gaan halen maar om de drie dagen. 
De actuele gegevens zijn als volgt: Aan bijna 200 
vrouwen zijn nu kippen beschikbaar gesteld. De ver-
diensten  die ze ermee behalen zijn veel lager dan we 
vooraf hadden ingeschat. Voor een deel omdat er nu 
veel tomen zijn van kleinere omvang en voor een deel 
omdat de vrouwen en hun kinderen meer eieren en 
kippen zelf eten, omdat er minder voedsel beschik-
baar komt vanwege de droogte. Daar staat tegenover 
dat de extra bijdrage aan het menu de gezondheid en 
de conditie van de gezinnen ondersteunt. Een winst 
die zich moeilijk laat uitdrukken in cijfers.

Tot slot

We willen wel harder vooruit, maar met name het 
klimaat speelt onze vrouwen, YPS en ons wel erg 
parten. Dat zal ook wel zo blijven: het klopt met voor-
spellingen die op dat vlak zijn gedaan. We zullen het 
dus meerkantiger moeten gaan benaderen en daar 
zijn we mee bezig. Onze aanvraag voor een subsidie 
van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) 
is er een voorbeeld van. Los daarvan zijn we samen-
werking aan het zoeken met een andere organisatie, 
die ook projecten uitvoert in India. Eerste contacten 
zijn gelegd, maar het is nog te voortvarend om nu al 
een naam te noemen. 

Er zijn nog twee invalshoeken die in dit verband ge-
meld dienen te worden.
1. In Nederland wordt ontwikkelingshulp in toen-
emende mate tot ouderwets bestempeld. Geen aid 
maar trade, heet het dan. Maar wij willen dat onze 
doelgroep: arme, alleenstaande vrouwen niet buiten 
de boot vallen. En dat gebeurt meestal met trade wél, 
zeker in India waar vrouwen altijd al aan het kortste 
eind trekken.

2. Je bent er niet met het verbeteren van één onder-
werp. Elke studie op het gebied van ontwikkelings-
hulp wijst er op: ontwikkelingshulp werkt pas echt 
als op allerlei terreinen min of meer tegelijkertijd 
perspectieven ontstaan. Dan gaan die verschillende 
deelgebieden elkaar beïnvloeden en wordt het geheel 
meer dan de som van de delen.
We zijn, zei het voorzichtig, op weg naar nieuwe we-
gen, maar zullen onze aanvankelijke doelgroep trouw 
blijven. Zodra wij een nieuw project gaan uitvoeren 
zullen wij u berichten.

Namens Wauda Maas, Dora Bosse, Piet Rombouts, Tom 
van Lamoen, ondergetekende en een aantal kinderen 
van vrouwen van onze doelgroep,
Vriendelijke groeten, Huub Bosse
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Belastingdienst aangemerkt als Alge-
meen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Giften zijn aftrekbaar voor 
de inkomstenbelasting.
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Onze activiteiten worden mogelijk gemaakt door al onze donateurs en door



Watermanagement

In eerdere verslagen hebben we al laten weten dat de 
klimaatverandering  een steeds belangrijkere factor 
wordt. We zijn al een tijd aan het onderzoeken hoe 
we kunnen bijdragen aan een verantwoord water-
management in de gehele regio. We hebben een 
subsidieaanvraag gedaan bij RVO (Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland – één van de diensten die 
deel uitmaken van het Ministerie van Economische 
Zaken) om bij te dragen aan een project waarin we 
de verschillende partijen in het gebied bij elkaar wil-
len brengen, die nodig zijn om tot een verantwoord 
regionaal watergebruik te kunnen komen. In decem-
ber zullen we bericht krijgen of onze aanvrage wordt 
gehonoreerd.

Het Neem project

De Neemboom komt veel voor in grote delen van In-
dia en ook in ons werkgebied. Van de zaden van deze 
bomen wordt olie geperst, die voor veel doeleinden 
wordt gebruikt. Op verzoek van YPS overwegen we of 
we een project gaan maken waarbij een aantal vrou-
wen in staat wordt gesteld om zaden te oogsten van 
deze bomen en die dan in eigen beheer door YPS te 
laten persen. De olie kan dan gebruikt worden als or-
ganische meststof voor land- en tuinbouwgewassen 
en ook om plaagdieren te bestrijden, waartegen deze 
gewassen beschermd moeten worden. De bedoeling 
is om het grootste deel van die olie te verkopen aan 
boeren in de regio. Het is een gekend product in India 
en er is markt voor.  Het oogsten van de zaden is heel 
eenvoudig werk en kan gedaan worden door vrou-
wen die beperkingen hebben. Met dit project zou 
YPS kunnen optreden als sociale werkplaats. We zijn 
intern aan het overleggen of we een dergelijk project 
willen aangaan. Wij hebben vragen gesteld bij het 
zelf persen van de zaden. Wellicht is het beter om de 
zaden, gesorteerd en verpakt, aan te bieden aan de 
reguliere handelskanalen.

Crowdfunding

In ons vorige verslag schreven we al dat de ontwikke-
lingen in Jalihal achterblijven bij de landelijke trend in 
India. De lange adem, die we nodig hebben, vereist
dat we inspelen op de veranderingen die in eigen land 
(het land van onze donateurs) plaats vinden. Als we 
naar de lange termijn kijken dan zal het geefgedrag 
veranderen. Daarom willen we ook gaan proberen 
of crowdfunding voor ons mogelijkheden biedt. 
Dan moet een project zo gepresenteerd worden dat 
grotere aantallen mensen voor een klein bedrag mee 
kunnen doen. 

Als het gaat over financiering van projecten: we gaan 
YPS vragen om zelf in eigen land donoren te vinden 
die een deel van de benodigde fondsen bijeen bren-
gen. Er zijn ook in India natuurlijk mensen die project-
en als de onze mogelijk willen maken. Wilde Ganzen, 
die belangrijk bijdraagt aan de financiering van onze 
projecten, heeft cursusmateriaal ontwikkeld waarmee 
partners in India ondersteund worden om zelf do-
nateurs te vinden voor hun projecten. Dat materiaal 
gaan we, samen met YPS, uitwerken. Het zal, op wat 
langere termijn, meer middelen gaan opleveren. Daar-

naast is het heel belangrijk voor de continuïteit van 
het projectenwerk in het algemeen als de middelen 
afkomstig  zijn uit meerdere bronnen. Het is voor onze 
donateurs goed om te weten dat we ook aan de Indi-
ase kant willen werken aan het werven van fondsen. 
We kunnen ons voorstellen dat het voor Nederlandse 
donateurs motiverend is om deel te nemen aan pro-
jecten als er sprake is van zo’n wederkerigheid.

Uit het financiële verslag van 2015

In 2015 is aan donaties ontvangen € 98.651,-. Voor 
iedereen die daar een aandeel aan heeft gehad: heel 
veel dank. We voeren projecten uit en we zoeken ook 
voor de nabije toekomst naar die mogelijkheden, die 
het beste aansluiten bij onze doelgroep; maar zonder 
donateurs kunnen we niets bereiken. Het spoort ons 
ook aan om het onderste uit de kan te halen. Nog-
maals dus: heel hartelijk dank. 
We hebben een speciale donatie ontvangen van          
€ 45.714,-. Dat bedrag is gestort in een Indiaas ka-
pitaalsfonds. De renten uit dat fonds zijn gebruikt 
om 200 meisjes in staat te stellen om een studie te 
volgen op hoger niveau, zodat ze daarna een goede 
betrekking zullen kunnen vinden. Daarmee wordt 
voorkomen dat deze tieners worden uitgehuwelijkt, 
waarna hun ontwikkelingskansen in feite zijn ver-
dwenen. Hier vindt een grensverlegging plaats: 200 
meisjes “verdwijnen” niet binnen behoudende tra-
ditie, maar een aanzienlijk deel van hen zal binnen 
enkele jaren veranderen in bewuste, zelfdenkende 
jonge vrouwen, die invloed zullen uitoefenen op hun 
eigen omgeving. Bovendien zullen zij te zijner tijd hun 
eigen dochters ook hoger onderwijs laten volgen en 
meehelpen om doelgericht aan een eigen toekomst 
te werken.
We kregen uit dezelfde onverwachte hoek ook een 

bedrag van € 6.032,-. Daarvoor zijn 100 fietsen ge-
kocht (en een deel van de onderhoudskosten ervan 
gewaarborgd) zodat 100 meisjes, die ver van school 
wonen, toch onderwijs kunnen volgen. Ze fietsen in 
groepjes naar een naburig dorp als er in hun dorp 
geen school is. 
In gezamenlijke actie met Wilde Ganzen hebben we 
€ 38.000,- overgemaakt voor het kippenproject  
(€ 25.333,- van ons en € 12.667,- van Wilde Ganzen). 
Voor de exploitatiekosten van de school SCOPE heb-
ben we € 12.000,- overgemaakt, afkomstig van een 
speciale donateur, die al jaren lang belangrijk aan 
de exploitatie van SCOPE heeft bijgedragen. Als het 
goed is neemt de regering van de deelstaat de exploi-
tatiekosten van de school nu over. 

Er is ook € 1.350,- overgemaakt voor het Gemengd 
Agrarisch Project. Dat project was al afgesloten, maar 
het bleek dat wij een betaling hadden toegezegd, 
die we later over het hoofd hebben gezien. Op de 
website: www.jalihal.nl kunt u het complete financiële 
verslag over 2015 vinden onder de knop “Financiën”.

Uitbreiding van het bestuur

We hebben er een nieuw bestuurslid bij en daar zijn 
we natuurlijk blij mee.
Tom van Lamoen is IT projectmanager en heeft ervar-
ing in het werken met teams in India. Toen wij hem 
vroegen of hij bestuurslid zou willen worden (hij 
reageerde dikwijls positief op onze Facebook meldin-
gen) zei hij “ja”.
Op de site vindt u onder de knop “Jalihal Team” een 
korte beschrijving van alle bestuursleden.
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