
Tracteer jezelf op een unieke reis naar India 
en steun zo het project Mens & Mangroven  
 
 
Een aantal vrijwilligers zet zich sinds 2007 met hart en ziel in voor Mens & Mangroven. Een 
project vooral voor vrouwen rond de mangroven van Odisha, aan de Indiase oostkust.  
 
Waarom mangroven? 
Mangroven zijn broedgebieden voor vogels en 
waterdieren. Ook beschermen ze tegen de 
getijdengolven na aardbevingen en cyclonen; 
zoals de cycloon van 1999 in Odisha en de 
tsunami van 2004 in Andhra Pradesh. Deze 
wetlands zijn dus van levensbelang. Toch valt 
het ene na het andere wetland ten offer aan 
de 'vooruitgang'. Ook lokale bewoners doen 
daaraan mee. Vaak zien zij geen andere weg 
om te overleven. Wij stimuleren hen, aandacht 
te geven aan de mangroven en er tegelijk 
inkomsten uit te halen.   

Kreek in het mangrovenreservaat Bhitarkanika 

 

 
Vrouwen van Bengaalse komaf in een projectdorp  
 

Langs de kust van Kolkata naar Chennai  
Ga zelf kijken! Met Carel Tenhaeff, die er 
jaren verbleef, bezoek je West-Bengalen, 
Odisha, Andhra Pradesh. Je ziet wetlands 
en de mensen die er wonen. Een reis over 
mens en natuur, maar ook cultuur en 
historie komen ruimschoots aan bod.  
Want de tocht van Kolkata naar Chennai 
start met een bezoek aan Shantiniketan 
(erfgoed van Tagore) en de Ramakrishna 
Mission. En naast mangroven en tribals 
bezoek je de resten van vijf Hollandse 
nederzettingen uit de 17e en 18e eeuw, 
want Holland was daar veel meer aanwezig 
dan we ons beseffen. 

  
Belangstelling? 
Volgens plan duurt de reis 22 dagen: zaterdag 
7 februari 2015 heen en zondag 29 februari 
2015 terug. Kosten: 2250 euro. Dit omvat alle  
reiskosten, overnachtingen, catering, entree-
bewijzen en visa. Stellen krijgen korting. Geef 
je op vóór oktober 2014 bij Carel Tenhaeff,  
careltenhaeff@hotmail.com, tel. 06-18207714. 
Na een geslaagd kennismakingsgesprek wordt 
een aanbetaling voor de reiskosten gevraagd. Graftombe op het Hollandse kerkhof te Pulicat 

 
Als alles goed gaat houdt onze stichting, een ANBI, iets over aan de reis. De opbrengst gaat 
geheel naar de uitvoering van project Mens & Mangroven. Ook is je bijdrage mogelijk deels 
aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Meer info op http://www.mens-en-mangroven.nl. 
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