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Inleiding 
2021 is in alle opzichten een zwaar jaar geweest voor de inwoners van het Senthanggebied in Chin State. De 
aanhoudende coronapandemie zorgde voor ziekte, angst en onzekerheid. Maar die zorgen vielen haast in 
het niet bij wat er op 1 februari gebeurde: het leger greep opnieuw de macht in Myanmar en een golf van 
opstanden, geweld en arrestaties overspoelde het land.  
In Senthang verviel het seizoenswerk in de stad Hakha, waardoor de toch al niet sterke economie groten-
deels instorte. Mensen vluchtten terug naar hun dorpen, of verder de wildernis in. Ziekenhuizen, scholen en 
andere overheidsgestuurde instanties gingen dicht of werden bezet door het leger. Toegangswegen naar 
grote steden werden door controleposten geblokkeerd en de prijzen stegen.  
Toch konden we de projecten die we begonnen waren, afronden en zelfs nog meer doen. Daarover leest u in 
dit rapport. We kunnen terugkijken op een bewogen en intensief jaar, waarin tegelijk duidelijk werd hoe 
veerkrachtig en inventief mensen in nood kunnen zijn. 
 

Projecten en impact 
 

Water, wegen, akkers 

In januari zegde Stichting Pharus 175.517 euro aan steun toe voor negen 
projecten in het Senthang-gebied. Zodoende konden drie watersystemen en 
vier akkers worden aangelegd en konden vier dorpen verbonden worden door 
scooterwegen. Om de beschikbare gelden veilig te stellen, is voor deze pro-
jecten gebruik gemaakt van zogeheten money swapping. Alle negen projecten 
hebben we succesvol kunnen afronden.  
Met de drinkwatersystemen kwam er voor zo’n 3000 mensen het hele jaar 
rond voldoende drinkwater beschikbaar, waarvoor zij geen kilometers meer 
hoeven te lopen. De akkers zorgen ervoor dat, verdeeld over vier plekken, 370 
families een start kunnen maken met het duurzaam verbouwen van gewas-
sen. Dat zijn ongeveer 2600 mensen. Door één aangelegde weg kunnen de 
kinderen van zo’n 40 families nu veilig naar school lopen. De andere weg vormt 
een belangrijke dwarsverbinding in het gebied en werd al binnen het jaar ook 
gebruikt door handelaren om hun waar aan de man te brengen.  
 

Noodhulp 

In de zomer dreigde een hongersnood, omdat veel mensen het inkomen misten 
uit hun seizoenswerk in de stad. We hebben we een noodhulpactie opgezet, 
om te helpen de tijd tot aan de oogst te kunnen overbruggen. Met behulp van 
onze achterban konden we 17.000 euro beschikbaar maken om 13 dorpen en 
nog een heel aantal gevluchte families te voorzien van rijst en olie. 
 

3 watertanks 

13,5 km waterleiding 

3000 mensen 

12 mnd per jaar water 

4 omheinde akkers 

1 irrigatiesysteem 

370 families 

5 dorpen 

2 wegen 

43 kilometer 

7 dorpen verbonden 

23.680 kilo rijst 

600 liter olie 

13 dorpen 

680 families 

60.000 maaltijden 



Organisatie en koers 
Intern hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden in bemanning of taken. We zijn erg dankbaar voor het 
werk van onze lokale commissie, die in moeilijke omstandigheden snel en adequaat handelde en op tijd om 
ons advies vroeg. Ondanks grote resibeperkingen en slechte internetverbinding hield zij voldoende contact 
met betrokken dorpshoofden om zo de voortgang van projecten veilig te stellen en te zien waar de hoogste 
voedselnood was.  
In de afgelopen jaren was op diverse plekken goed contact ontstaan met de lokale overheid. Zo konden we 
dromen van een school in de provinciehoofdstad en kregen we steun bij verschillende akker- en 
waterprojecten in de vorm van wegverharding, waterpompen en een workshop. Met de veranderde situatie 
in het land zijn deze contacten helaas teniet gedaan. We moeten ons opnieuw bezinnen op ons vijf-
jarenplan. In ieder geval zullen we blijven werken aan lokaal eigenaarschap en het aangaan van duurzame 
projecten.  
 

     
 
 
Voor een overzicht van onze financiën in het jaar 2021 verwijzen we graag naar Foundation for the 
Development of Birmese Minorities - Financieel Jaarverslag 2021.  


