
 

 

 

 

Jaarrapport 2013 

 Boerderij van Nambikay 

 



Jaarrapport 2013 Boerderij van Nambikay 2 
 

 

Voorwoord 

Dit jaarrapport geeft kort weer wat de belangrijkste activiteiten waren van Stichting 

Boerderij van Nambikay. Tevens worden de activiteiten van Farm of Nambikay kort 

beschreven. 

2013 stond in het teken van de start van Stichting Boerderij van Nambikay in Nederland, en 

de opstart van de boerderij Farm of Nambikay in Sri Lanka. Het was voor de initiatiefnemer 

van Farm of Nambikay een bijzonder jaar door deze opstart. Wat in zomer 2012 nog land 

voor rijst cultivatie was, is veranderd in een kleinschalige boerderij voor melkvee. Het 

initiatief is door veel mensen gesteund op velerlei manieren: gebed, acties, financiële  en 

morele support. Als Stichting Boerderij van Nambikay zijn we dankbaar voor dezesteun. Het 

is onze wens en ons gebed dat dit initiatief verder uitgroeit, en dat we in de nabije toekomst 

de opbrengst van de boerderij in Sri Lanka kunnen inzetten voor kleinschalige projecten 

zoals omschreven in onze missie en visie.  

 

Namens het bestuur van Stichting Boerderij van Nambikay 

 

Simon de Jong (voorzitter) 
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Missie en doelstellingen 

Missie boerderij van Nambikay 

‘Nambikay’ betekent in het Tamil hoop. Boerderij van Nambikay wil bijdragen aan een 

hoopvolle toekomst van mensen in het door oorlog getroffen Sri Lanka. 

De missie van Boerderij van Nambikay is  

bijdragen aan het herstel en de heelheid van de door oorlog en/of armoede getroffen 

mensen en samenleving in Sri Lanka en het delen van Gods liefde en genade 

De boerderij van Nambikay heeft een christelijke identiteit en is gebaseerd op Bijbelse 

waarden als hoop, genade, liefde, geloof, rechtvaardigheid, mededogen en de uniciteit van 

elk mens.  

Deze missie wil Boerderij van Nambikay vormgeven in de periode 2014 en 2015 door de 

volgende operationele doelen: 

1. het opzetten en beheren van een professioneel en innovatief melkveebedrijf  

2. het creëren van werk- en leerervaringsplaatsen op dit melkveebedrijf  

3. inclusie van mensen met een beperking in het melkveebedrijf  

4. 50% van de opbrengsten van de boerderij in een fonds doen 

5. dit fonds te gebruiken om kleinschalige projecten in de omgeving te initiëren en/of te 

ondersteunen 

6. onderzoeken of dit in samenwerking met de Grace Community Churches kan  

Deze operationele doelen geven vorm aan de strategische doelen van Boerderij van 

Nambikay. De strategische doelen zijn: 

 Christelijke naastenliefde in praktijk brengen 

 de Grace Community Churches versterken in hun missie 

 een bijdrage leveren aan de sociale en economische ontwikkeling in de provincie Mannar 

 een voorbeeld en inspiratie zijn voor de boeren in de omgeving 
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Voortgang project 2013 

De 1e fase van Farm of Nambikay (oktober 2012 – december 2013) stond in het teken van de 

opstart van de boerderij in Sri Lanka. 

In oktober 2012 is   Farm of Nambikay gestart in Sri Lanka. In de afgelopen veertien 

maanden is er enorm veel gebeurd.  

  

2012 land met rijstverbouw          eind 2012/begin 2013 land geschikt maken voor gras 

 

Met de eerste fondsen is het land bewerkt en is er een stal voor als onderkomen voor de 

eerste tien koeien gebouwd. Vanaf augustus 2013 zijn negen koeien en een stier gekocht, 

waarvan een deel dagelijks wordt gemolken en een deel drachtig is. De melk wordt verkocht 

aan het melkverzamelstation,  die de melk doorverkoopt aan de melkfabriek. Dit zijn de 

eerste inkomsten van Farm of Nambikay, maar we zien 2013 als een eerste investeringsjaar. 

De inkomsten zijn met dit aantal koeien nog te laag om een positieve balans te kunnen 

verwezenlijken.  

  

Planten van olifantsgras          bouw stal voor koeien 
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Met het aanboren van een waterreservoir heeft Farm of Nambikay nu het jaar rond 

voldoende water voor melkvee en grasland. Er is nog geen irrigatie om het hele land goed 

van water te voorzien. Dit heeft mede te maken met de afwezigheid van elektriciteit. In 2013 

is een generator gebruikt voor het oppompen van water.  

Een klein en enthousiast team is verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg voor de koeien en 

het organiseren van de boerderij. Daarnaast is de coördinator ook in contact met andere 

betrokkenen, zoals lokale boeren, veeartsen, overheid, en geïnteresseerden. Regelmatig 

komt bezoek langs, Farm of Nambikay is het eerste boerenbedrijf dat op deze manier 

melkvee houdt. De lokale boeren willen graag meer weten. Ook verwijzen de veeartsen 

mensen naar Farm of Nambikay voor meer informatie over het houden van melkvee. De 

melkproductie is voor deze omgeving al meer dan gemiddeld (4-7 liter/dag/koe). Het is onze 

wens om in 2014 een hogere melkproductie per koe te realiseren. Dit willen wij bereiken  

door een betere kwaliteit koe aan te kopen en door het verbeteren van het farm 

management.  

  

Augustus 2013: de eerste koeien op stal           .. en het melken van de koeien  

 

Stichting Boerderij van Nambikay 

In 2013 is in Zwolle de Stichting Boerderij van Nambikay opgericht. Er zijn drie 

bestuursleden. Het doel van de stichting is het werven van fondsen  voor Farm of Nambikay 

in Sri Lanka. Het financieel jaarverslag geeft onder andere een kort overzicht van de mooie 

financiële support die het project heeft mogen ontvangen in 2013.  

 

Jaarrekening 

De jaarrekening is bijgevoegd als apart document.  


