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Voorwoord 
 

Dit jaarrapport geeft kort weer wat de activiteiten waren van Farm of Nambikay (Sri Lanka). 
Tevens worden de belangrijkste activiteiten van Stichting Boerderij van Nambikay 
(Nederland) kort beschreven. 

Het eerste half jaar van 2016 was er minder vooruitgang op Farm of Nambikay in Sri Lanka. 
De tweede helft van 2016 is er onder coördinatie van de initiatiefnemer hard gewerkt om  
vooruitgang te boeken op de boerderij. Ook zijn er nieuwe initiatieven ontwikkeld en 
uitgevoerd, zoals het idee voor een gastenverblijf op de boerderij. Het initiatief is door veel 
mensen gesteund op allerlei manieren: gebed, acties, financiële  en morele support. Door 
deze financiële support voor investeringskosten heeft Farm of Nambikay  zich verder kunnen 
ontwikkelen tot een gemengde boerderij, met melkkoeien, vleesgeiten, visteelt en gewassen 
met als resultaat dat de boerderij toegroeit naar winst. 

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 vanaf 2017 de opbrengst van de 
boerderij in Sri Lanka verder kunnen uitbreiden en inzetten voor kleinschalige projecten 
zoals omschreven in onze missie en visie.  

 

 

Namens het bestuur van Stichting Boerderij van Nambikay 

 

Gerben Palland (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 - 2016 door de 
volgende operationele doelen: 

1. het opzetten en beheren van een professionele en innovatieve boerderij  
2. het creëren van werk- en leerervaringsplaatsen op deze boerderij  
3. inclusie van mensen met een beperking op de boerderij  
4. 50% van de opbrengsten van de boerderij in een fonds onderbrengen 
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 2016 
Na een groei in kwaliteit en opbrengst voor Farm of Nambikay in 2015 was het eerste 
halfjaar van 2016 moeizamer. Bij aankomst van de initiatiefnemer in september 2016 was er 
teleurstelling over de staat van de boerderij door gebrek aan goede coördinatie. Vanaf 
september heeft de initiatiefnemer de coördinatie overgenomen voor een periode van 11 
maanden en kon in de laatste vier maanden van het jaar weer een ombuiging gemaakt 
worden naar verbetering van de boerderij met een enthousiast team.  

De coördinator heeft in de eerste helft van 2016 de boerderij draaiende gehouden, maar 
niet verder ontwikkeld. In het eerste halfjaar viel de pompoenoogst tegen doordat per 
ongeluk de planten één keer teveel water hebben gekregen, waardoor vervroegd geoogst 
moest worden en de pompoenen nog klein waren. De chili gaf een goede oogst, helaas was 
de marktprijs dit jaar een stuk lager dan in 2015.  

Met de komst van de initiatiefnemer is de boerderij weer gegroeid naar stabiliteit. Met het 
team en met adviseurs is overlegd over de verdere ontwikkeling van de boerderij. 

De strategie  om niet afhankelijk te zijn van één inkomstenbron werd versterkt en de 
diversificatie van inkomsten werd uitgebreid. In 2016 werd niet verder geïnvesteerd in 
uitbreiding van het aantal koeien door aankoop, maar werd besloten om niet-productieve 
koeien te verkopen. Koeien zijn intensief in arbeid en hebben veel voedsel nodig. Door de 
warmte en droogte liep de melkproductie terug. Een aantal koeien wordt gehouden voor de 
variatie in inkomsten. In 2016 is minder regen gevallen. Ook het irrigatiesysteem 
functioneerde niet naar wens. Het plan is om het irrigatiesysteem te verbeteren in 2017, 
met kennis van het Agrarische  Departement en andere netwerken.  

In 2016 viel de opbrengst van de visvijver tegen, de vissen waren vrij klein gebleven. Na 
oriëntatie op de visvijveraanleg en viskweek, is eind 2016 de visvijver opnieuw en verbeterd 
aangelegd (uitgediept en betere constructie). In 2017 zal nieuwe vis worden uitgezet.  

Onderdeel van de strategie is om meer in te zetten op geiten en de geitenkudde uit te 
breiden. De huidige geitenstal is te klein en er is een ontwerp gemaakt voor de nieuwe 
geitenstal. Eind 2016 is gestart met de constructie en deze wordt in 2017 afgebouwd. 

Op het terrein van de boerderij zijn in de laatste periode van 2016 meer jonge fruitbomen 
geplant. Naast dat dit in de toekomst fruit geeft, geven de bomen ook schaduw op de 
koeienstal. Ook is de life fencing uitgebreid.      

Werknemers hebben trainingen gevolgd over boerderijmanagement en over het houden van 
geiten. Andere boerderijen zijn bezocht voor inspiratie en uitwisseling. Ook was er 
regelmatig overleg en samenwerking met diverse personen met een specifieke expertise.  
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Bananenbomen     Huidige geitenstal en nieuwe in aanbouw 

Farm of Nambikay heeft diverse personen en groepen mogen verwelkomen. Jongens van 
een kindertehuis zijn bijvoorbeeld een dag op bezoek geweest en hebben op de boerderij 
meegeholpen. Ze waren erg enthousiast over deze dag! Een researcher van het Agrarische 
Departement is geweest voor het verzamelen van informatie voor zijn research. Hij gaf aan 
in Mannar district niet zo’n goed ontwikkelde boerderij te hebben bezocht. Dat is een mooi 
compliment, hoewel we zelf nog verder willen doorgroeien in effectiviteit en kwaliteit. ZOA, 
een Internationale niet-gouvernementele organisatie, heeft met een groep van 50 
Srilankaanse vluchtelingen, die recent uit India teruggekeerd zijn naar Sri Lanka, de boerderij 
bezocht in hun oriëntatie op verwerven van inkomsten. Dit bezoek was gericht op informatie 
over het verwerven van inkomsten d.m.v. koeien, geiten en gewassen. Ook heeft iemand uit 
Nederland een tweetal weken meegeholpen op de boerderij en zich ondergedompeld in de 
Sri Lankaanse cultuur bij geloofsgenoten, in het kader van een inspiratiereis. Zijn blog over 
zijn tijd op Farm of Nambikay is hier te lezen: 
http://opreis.verrenaasten.nl/inspiratiereizen/sri-lanka/noorderlijkste-puntje-en-hoop/  

De jongvolwassene die in 2015 zijn werkleertraject had afgerond, is op zijn verzoek weer 
begonnen met werken op de boerderij. Nu als betaalde parttime werker.   

In de laatste periode van 2016 is een nieuwe werknemer aangenomen met de intentie dat 
hij coördinatietaken overneemt in 2017. Of dit werkelijk gaat lukken, zal begin 2017 duidelijk 
worden.  

Farm of Nambikay heeft een aantal renteloze leningen verstrekt met als doel de 
zelfredzaamheid en inkomstenbronnen van lokale boeren te vergroten. Een lokale boer 
heeft een lening ontvangen voor aankoop van een koe en ook weer terugbetaald. Een 
andere boer heeft een kleine lening ontvangen voor het opstarten van groenteteelt.   

Aan een jonge ondernemer is een lening verstrekt om een kippenfokkerij te starten. Omdat 
ook ruimte nodig was, is gekozen om dit initiatief te verwelkomen op Farm of Nambikay. 
Hier heeft de boerderij ook profijt van, de kippenmest kan gebruikt worden als voedsel voor 
de viskweek. Ook helpt deze ondernemer mee op de boerderij.  
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Projecten 

Samenwerking met lokale kerken is toegenomen, de betrokkenheid van de kerken bij de 
boerderij groeit. De lokale kerk heeft een projectfonds ontvangen om in de 
dorpsgemeenschappen kleine initiatieven te ondersteunen. Een kwetsbaar gezin heeft twee 
geiten ontvangen. De lokale kerk heeft met meer gezinnen die in moeilijke situaties verkeren 
contact, waarvan een aantal in 2017 met het projectfonds ondersteund kunnen worden.   

 

Interview met Vithapan - ontvanger van projectfonds via lokale kerk en sinds eind 2016 
nachtwaker op Farm of Nambikay 

Kunt u wat over uzelf vertellen? Mijn 
naam is Vithapan. Ik ben 60 jaar oud en 
mijn vrouw is 55. We hebben samen vier 
dochters, ze zijn achtereenvolgens 35, 25, 
22 en 20. Twee van hen zijn getrouwd.  
Onze religie is Hindoeïsme. 

We wonen hier vlakbij in het dorp, naast 
de kerk. Elke dag kom ik op de fiets naar 
de boerderij.  

Wat voor werk doet u hier? Een maand 
geleden ben ik hier begonnen te werken, 
als nachtwaker. Ik begin om 17:00 en blijf 
dan de hele nacht op de boerderij. Om 
07:00 vertrek ik weer naar huis. Dit is mijn 
enige baan.  

Vroeger verdiende ik 1500 roepie per dag 
met ander werk. Dit en veel ander werk 
kan ik niet meer doen omdat mijn pols 
gebroken is geweest. Tijdens een ruzie met 
de buren over landgrenzen hebben ze met 
een stuk hout op mijn pols geslagen. 
Sindsdien heb ik veel minder kracht in die 
arm. Gelukkig herstelt het wel langzaam 
en kan ik weer wat meer doen met die 
hand. 

Wat betekent de baan als nachtwaker 
voor u? Dit is mijn werk, dit is wat ik nu 
doe. Doordat ik mijn pols gebroken heb 
kan ik weinig ander werk doen. Dus ik ben 
blij dat ik deze baan heb. Naast mijn werk 
op de boerderij heb ik thuis geiten. Wij 
hebben twee geiten gekregen van de kerk 
uit mijn dorp. Dit is een mooie aanvulling 
om rond te kunnen komen. 
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Terugkijkend is 2016 een jaar geweest van stilstand en vooruitgang. Met dankbaarheid 
mogen we constateren dat op Farm of Nambikay het jaar met groei afgesloten kon worden. 
Groei in kwaliteit op de boerderij, groei in visie en strategie voor de bedrijfsvoering, groei in 
samenwerking met andere organisaties, lokale overheid en lokale kerken, groei in 
inkomsten. De komst van de initiatiefnemer heeft zoals was gehoopt goed bijgedragen in 
deze groei en samenwerking.   

        

Eerste steenlegging huis/gastenverblijf  Huidige geitenstal 

 

Plannen 2017 

De plannen voor 2017 zijn gericht op het consolideren van de boerderij en te groeien naar 
een gestage winst. De geitenkudde zal uitgebreid worden wanneer de geitenstal af is. 
Verkoop van de bokjes zal inkomsten geven. De vissen kunnen in 2017 gevangen en verkocht 
worden. Het irrigatiesysteem zal verbeterd worden om constant voldoende gewassen op de 
boerderij te hebben voor koeien en geiten.  

De woning voor een werknemer en eventueel gezin zal worden gebouwd met eigen geld van 
de initiatiefnemer (dus niet met fondsen voor Boerderij van Nambikay), en bij voldoende 
financiële mogelijkheden van de initiatiefnemer zal ook een gastenverblijf worden gebouwd.  

De initiatiefnemer zal in augustus met zijn gezin weer naar Nederland verhuizen. Een nieuwe 
coördinator wordt gezocht.  

De samenwerking met de lokale kerken zal verder uitgebreid worden. Met het projectfonds 
zullen deze kerken ondersteund worden in het kunnen uitreiken naar de kwetsbaren in hun 
omgeving en zo Gods liefde delen.  
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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 2016.  

In 2016 heeft Boerderij van Nambikay opnieuw veel giften ontvangen van meelevende 
donateurs. Daarnaast ontvingen we diverse andere royale giften: de opbrengst van de 
kinderkleding- en speelgoedbeurs (€ 750), een collecte in de Fontein van (ruim €1000) en een gift van 
Breman BV van € 5500. 

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 en werd er hardgelopen voor Boerderij van 
Nambikay. Als bestuur van de Stichting zijn wij hier erg blij mee en voelen ons daarin rijk 
gezegend.  

In 2016 zijn de Warmlopers (een groep hardlopers met hart voor goede doelen) begonnen 
met hun voorbereidingen voor de Halve Marathon van Zwolle in juni 2017. Eén van de goede 
doelen waarvoor ze zich in 2017 willen inzetten is Boerderij van Nambikay. Het streefbedrag 
waarmee ze een kudde geiten bij elkaar willen lopen is maar liefst € 15.000! We zijn 
ontzettend blij met deze inzet van al deze hardlopers! 

In mei 2016 waren we als Stichting aanwezig met een informatiestand tijdens een high-tea 
ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van De Fontein, in het Twistvlietpark in Zwolle. 
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Jaarrekening 
De jaarrekening is bijgevoegd als apart document.  

 

Hoop voedt!      

info@nambikay.org  
www.nambikay.org  
www.facebook.com/BoerderijvanNambikay  
KvK 57630763 
 

 


