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Aparna vertelt dat zij samenwerking introduceerde, als alternatief voor verticale hiërarchie. In de praktijk stuurt zij 
samen met Milind, Arun en Mukund de organisatie aan als Raja er niet is.  
Ze kunnen het heel goed met elkaar vinden.

Staf hoofdkantoor Sangli

Van links naar rechts:  
Milind, financiën; Raja, directeur; Kees; Arun, bestuurszaken; Mukund, landbouwexpert; Aparna, projectcoördinator.

Een vergadering van het bestuur 
YPS is een stichting met een formeel bestuur. We vergaderen bij het dorpje Kamalapur, ongeveer 500 meter vanaf 
de rivier de Yerala. In deze regio (op afstand van een halve dag rijden van Jalihal) is YPS werkzaam vanaf 1976, en 
de rivier heeft de stichting haar naam gegeven: Yerala Projects Society. Van de 7 bestuursleden wonen er nog 4 hier 
in de buurt.  
Ik realiseer me hoe bijzonder het is dat deze mensen al meer dan 20 jaar geleden gezegd hebben: wij hebben geen 
hulp meer nodig, maar we gaan de bewoners van Jalihal ondersteunen. En dat doen ze nog steeds van harte.



Een van de belangrijkste delen van de vergadering blijkt het vaststellen en ondertekenen van de notulen van de vo-
rige vergadering. De voorzitter leest ze voor, de andere leden luisteren en stemmen dan in. Arun ziet nauwgezet toe 
op de ondertekening, hij heeft die documenten nodig voor de officiële verantwoording naar het controleorgaan van 
de deelstaat. 
Er zijn geen vergaderstukken. Volgens Raja is iedereen van tevoren geïnformeerd over wat er speelt en over de 
agenda. De vergadering zelf is grotendeels een monoloog van Raja. Af en toe zijn er opmerkingen, meestal van 
Malan Kamble, soms van Shreepal. Niemand schrijft iets op, de notulen worden later op het hoofdkantoor samen-
gesteld. 
We besluiten de vergadering met 
een kopje soep. Daarna nemen we 
rustig de tijd voor een bezichtiging 
(zie onderstaand) en dan krijgen 
we van Namdeo’s familie een uit-
gebreide lunch aangeboden. 
 
Terzijde. Voorzitter Namdeo belt 
steeds tijdens de vergadering en 
loopt een paar keer weg. Het be-
vreemdt mij. Achteraf blijkt dat 
Namdeo’s zus (een lid van het 
grote gezin in Kamalapur) tijdens 
de vergadering in kritieke toestand 
naar het ziekenhuis wordt ver-
voerd (en een paar dagen later 
overlijdt).



Een boerderij en een tempel 
Direct naast het kantoor in Kama-
lapur is de boerderij van Namdeo. 
Hij woont hier met zijn broer en 
hun beider gezinnen.  
Namdeo heeft verschillende stuk-
ken grond, hij is een welvarende 
boer. Hij verbouwt vooral suiker-
riet, het ziet er keurig uit.  
De percelen zijn voorzien van 
druppelirrigatie. Direct bij de 
boerderij verbouwt hij, voor eigen 
gebruik, ook groenten en er staan 
vruchtdragende bomen. 
 
Namdeo’s vader was ook boer, 
maar begon daarnaast een Hindoe-beweging. En hij wordt nu geëerd in een tempel die 2 jaar geleden direct naast 
de boerderij is gebouwd. Er is plaats voor 400 personen. Namdeo is de voorganger, hij is diepgelovig, en hij waar-
deert het zeer als ik tijd neem om deze religieuze atmosfeer in te ademen. Alle bestuursleden gaan mee om te kij-
ken, we zitten gezellig op een kleed. Malan zingt een lied, iedereen doet mee.

Onroerend goed 
YPS bezit op diverse plaatsen onroerend goed. Dat staat tegen historische kostprijs op de balans, waarop dan voor 
gebouwen ook nog jaarlijks 10% wordt afgeschreven. De marktwaarde is een veelvoud van deze bedragen en  
vertegenwoordigt een stille reserve. Maar het is lastig om daar een actuele waardering aan te geven, omdat een ngo 
zoals YPS bij een verkoop een enorme bureaucratische procedure moet volgen, die volgens Raja wel 14 jaar kan 
duren. Het gebouw waarin het hoofdkantoor in Sangli is gevestigd wordt deels verhuurd. Dat levert voor YPS een 
flinke inkomstenstroom op. In Kamalapur staat een groot gebouw dat tot 25 jaar geleden diende als kantoor en  
activiteitencentrum. Daarna zijn de YPS-activiteiten in Kamalapur afgebouwd, deels overgeheveld naar Sangli en 
grotendeels nieuw vormgegeven op de campus in Jalihal. Dit gebouw (zie onderstaande foto) heeft daarna nog wel 
allerlei nuttige (maar vooral: welwillende) functies gehad, maar het staat nu feitelijk leeg.  
In Kamalapur bezichtig ik ook het YPS-perceel landbouwgrond. Er staat suikerriet, ongeveer 4 hectare.  
Er is één beheerder, en de oogst wordt gedaan door een ingehuurd bedrijf, met trekker en een ploeg arbeiders.


