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Voorwoord 

 

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

Boerderij van Nambikay (Nederland). Tevens worden de activiteiten van Farm of Nambikay 

(Sri Lanka) kort beschreven. 

2014 was een uitdagend jaar. In Sri Lanka was er aan de ene kant verdere uitbouw van Farm 

of Nambikay terwijl er ook tegenslag was door onder andere weersomstandigheden en 

uitbraak van mond- en klauwzeer. Daardoor is in termen van groei en inkomsten een jaar 

achterstand opgelopen ten opzichte van het projectplan. Het initiatief is door veel mensen 

gesteund op velerlei manieren: gebed, acties, financiële  en morele support. Daarnaast heeft 

Stichting Boerderij van Nambikay de laatste maanden van 2014 een aantal giften mogen 

ontvangen van stichtingen en bedrijven. Als Stichting Boerderij van Nambikay zijn we 

dankbaar voor deze steun. 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.  

Doelstellingen Boerderij van Nambikay 

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 2014 

2014 stond in het teken van verdere opbouw van Farm of Nambikay in Sri Lanka. 

Er is veel gebeurd in 2014. Farm of 

Nambikay heeft in januari 2014 de 1e 

prijs ontvangen voor de agrarische 

sector in de provincie, omdat deze 

manier van melkvee houden een 

nieuw initiatief is in de omgeving, 

met name in vergelijking met de 

traditionele manier van melkvee 

houden. De coördinator mocht de prijs ontvangen van de 

Chief Minister.  

2014 was een jaar van leren en zoeken hoe in dit deel van Sri Lanka een melkveebedrijf op te 

zetten en te laten draaien. Omdat in Sri Lanka geen adequate kennis en ervaring werd 

gevonden, is een Berend Jan van de Stoel, een boer uit Nederland met veel ervaring in 

tropische melkveehouderijen als vrijwilliger 

een week op bezoek geweest. Dit bezoek 

heeft veel opgeleverd voor het team en de 

initiatiefnemer Uthayan Meas, op het gebied 

van zorg voor koe en kalf, hoe de gezondheid 

van de koe en kalf te monitoren, verbeteren 

van de melktechniek, verbeteren van het 

voeding, management van de boerderij (o.a. 

planning van aanplant van gewassen zodat er 

het hele jaar voldoende  voeding voor de koeien is).  

In november is de nachtwaker van Farm of Nambikay overleden. Hij was al behoorlijk op 

leeftijd maar genoot van de boerderij en wilde niet ergens anders wonen. We zijn hem 

dankbaar voor wie hij was als persoon en voor zijn inzet.  

2014 was ook het jaar van mond-en-klauwzeer in Sri Lanka, ook op Farm of Nambikay. Een 

aantal weken kon de melk niet afgeleverd worden, en vijf maanden mochten koeien niet 

vervoerd worden waardoor geen nieuwe koeien aangekocht konden worden. Ook is de 

melkproductie per koe door de ziekte erg gedaald, waardoor halverwege 2014 

geconstateerd is dat deze koeien verkocht moeten worden en we met een nieuwe veestapel 

verdergaan. Een aantal koeien zijn verkocht en nieuwe koeien aangekocht. Na het 

regenseizoen zal begin 2015 nog een aantal nieuwe koeien worden aangekocht.  
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Melken            overzicht Farm of Nambikay 

Hoewel het team een moeilijk jaar heeft gehad waren er ook goede momenten. Er is veel 

interesse voor de boerderij in de regio van lokale boeren, veeartsen, overheid, 

(internationale) organisaties en andere 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. Daarnaast kon Farm of 

Nambikay in 2014 een werkleerplek  bieden  aan een jongvolwassene met beperkingen, om 

zo bij te dragen aan zijn toekomstmogelijkheden en integratie in de samenleving.  

Terugkijkend is 2014 een leerzaam jaar geweest, maar door de hierboven geschetste 

tegenslagen kunnen we als stichting Boerderij van Nambikay constateren dat er een jaar 

verlies is in vergelijking met de planning van opbouw en uitbreiding van Farm of Nambikay. 

Daardoor zal 2015 ook ingezet worden als een jaar van opbouw en uitbreiding.  Het is onze 

doel om in 2015 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. Daarnaast willen we kijken naar andere inkomstbronnen, door cultivatie van 

gewassen als chili en pinda’s en door het kweken van vissen. In 2015 zal een nieuwe 

coördinator de dagelijkse leiding op Farm of Nambikay op zich nemen.  

    

Olifantsgras voor voer              pasgeboren kalfje  
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Stichting Boerderij van Nambikay 

Stichting Boerderij van Nambikay heeft 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 2014.  

In 2014 heeft Boerderij van Nambikay van verschillende Stichtingen en Fondsen een bijdrage 

ontvangen. Ook mochten we veel giften van particulieren ontvangen. Het is mooi om te 

merken hoe veel mensen zich willen inzetten om hun steentje bij te dragen aan Boerderij 

van Nambikay.  Zo vroegen verschillende mensen ter gelegenheid van een verjaardag of 

jubileum een bijdrage voor Boerderij van Nambikay, kwamen veel mensen pannenkoeken 

eten in het PannenKOEkenrestaurant Nambikay, en verkochten anderen spullen op de 

kleedjesmarkt op Koningsdag.  

 

Jaarrekening 

De jaarrekening is bijgevoegd als apart document.  


