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Beste allemaal, 

In deze nieuwsbrief willen we jullie graag bijpraten over Boerderij van Nambikay.  

Sri Lanka update: In december is Uthayan ruim twee weken op Farm of Nambikay geweest. Het was 

volop regentijd, Uthayan heeft één dag de zon gezien…. Ook de weken ervoor had het heel veel 

geregend. Al gauw kwam Uthayan daar de nadelen van tegen, doordat helaas één koe is 

doodgebeten door een cobra – later in die week heeft Uthayan samen met Prathaban een cobra op 

de boerderij gedood. Het verlies van een goede koe kwam hard aan, maar daarna dankbaarheid dat 

de cobra niet één van de werkers heeft gebeten – ook voor mensen is een cobra beet vaak dodelijk. 

Het team had moeite om de adviezen van voorjaar 2014 goed op te volgen, en om een goede 

planning te maken voor verdere ontwikkeling van de boerderij. De coördinator gaf aan dat hij zichzelf 

niet de geschikte persoon vindt voor deze periode van het project. Tegelijkertijd werd bekend dat 

een geschikt persoon per 2015 voor de boerderij wilde werken, omdat zijn contract bij een 

internationale organisatie afliep. We zijn enorm dankbaar dat Theva vanaf januari 2015 op de 

boerderij is komen werken, door Prathaban is ingewerkt en vanaf april als coördinator werkzaam is. 

Prathaban heeft afscheid genomen als werker van Farm of Nambikay. We zijn hem enorm dankbaar 

voor al het harde werk wat hij vanaf het begin van het project verricht heeft! Prathaban draagt het 

project een warm hart toe, en blijft betrokken.  

In december heeft Uthayan samen met het team (inclusief nieuwe coördinator Theva) en een 

adviseur in Sri Lanka een plan opgesteld voor het verbeteren verder ontwikkelen van de boerderij. En 

hoe eenvoudig op te volgen hoe het gaat met bijvoorbeeld de gezondheid van de koeien, plannen en 

verbouwen van voldoende voedsel, een goede stal. Sinds januari zien we ook de goede resultaten 

hiervan! Het team ziet ook de vooruitgang en is enorm gemotiveerd en hard aan het werk. De gift 

van een stichting voor een hand tractor is enorm behulpzaam: de gewassen hebben minder last van 

onkruid en geven een veel beter resultaat. Ook wordt de hand tractor met kar gebruikt voor het 

transporteren van goederen en mest. Een andere gift wordt gebruikt om de irrigatie van de 

gewassen te verbeteren, en andere gewassen te verbouwen als veevoer, bijvoorbeeld sorghum.  

   

Hand tractor in gebruik, en het resultaat.. 3e foto is sorghum. Zie voor meer foto’s www.nambikay.org  

http://www.nambikay.org/


 
 

Door jullie giften en support kan de boerderij draaien en verder ontwikkelen! Zo is er een brommer 

gekocht, waardoor men veel minder tijd kwijt is om de melk weg te brengen. Ook zijn er in april drie 

nieuwe koeien aangekocht. Eén met kalfje, de andere twee kalfjes worden eind april verwacht. Het 

blijkt heel moeilijk te zijn om goede koeien te vinden: koeien die meer melk leveren, goed tegen het 

klimaat kunnen èn verkocht worden. Op dit moment zijn we bezig met het aanpassen van de stal en 

omgeving om het klimaat in en om de stal te verbeteren, en kijkt het team uit naar nieuwe koeien. 

   

De boerderij maakt nu nog geen winst, en dat willen we wel graag. We hebben in 2014 veel 

tegenslag gehad door onder andere de mond-en-klauwzeer. We hopen dat dit jaar er winst gemaakt 

gaat worden en bidden voor zegen op alle initiatieven en het werk. Er wordt gekeken naar andere 

bronnen van inkomsten, op dit moment wordt een visvijver aangelegd voor viskweek en verkoop. 

Afgelopen maanden is de boerderij bezocht door onder andere een melkfabriek. Misschien dat in de 

toekomst deze fabriek de melk wil gaan ophalen vanaf de boerderij, maar op dit moment is er nog 

geen elektriciteit voor een koeltank. Ook in Nederland is er af en toe contact met andere stichtingen 

die soortgelijke initiatieven aan het ontwikkelen zijn.  

Sponsoractiviteiten in Nederland: We hebben prachtige bedragen ontvangen van huwelijksjubileum 

en een aantal 50-jarigen die in plaats van een cadeau een gift voor Boerderij van Nambikay 

voorstellen, dank jullie wel!  

Koningsdag komt er weer aan! En dat betekent ook weer kleedjesmarkten. Ben je van plan om 

spullen te verkopen op de vrijmarkt en heb je nog geen bestemming voor de opbrengst? Laat Sri 

Lanka delen in de feestvreugde door (een deel van) je opbrengst aan Boerderij van Nambikay te 

doneren. Wil je die dag (27 april) wel iets verkopen of organiseren, maar weet je nog niet wat? Laat 

het ons weten, dan denken wij met je mee! We zijn heel benieuwd naar jullie reacties! 

    



 
 

We willen  de boerderij uitbreiden qua aantal koeien. We hopen dat eind 2015 de boerderij 

zelfvoorzienend zal zijn en dat met de opbrengst kleinschalige projecten in de omgeving gefinancierd 

kunnen worden. Help(t) u/jij mee?  Giften kunnen overgemaakt worden naar IBAN rekeningnummer 

NL19 TRIO 0197 6091 63 t.n.v. Stichting Boerderij van Nambikay te Zwolle. Het is ook mogelijk om via 

onze website online te doneren via iDeal: http://nambikay.org/?page_id=376. Boerderij van 

Nambikay heeft de ANBI-status, de giften zijn dus aftrekbaar voor de belasting.  

Heb je een idee om fondsen te werven? Wil je actie voeren voor ons project? Wil je meehelpen 

met het bedenken van acties en die meehelpen organiseren? Laat het ons weten!  

Gebedspunten  

Danken: voor de inzet van Prathaban als coördinator vanaf de start van Farm of Nambikay, voor de 

goede ontwikkelingen de afgelopen drie maanden, voor Theva als nieuwe coördinator. 

Bidden: voor Prathaban en zijn gezin en zijn toekomst, voor Theva als nieuwe coördinator, dat het 

team op de boerderij de huidige positieve ontwikkeling van de boerderij en nieuwe initiatieven goed 

kan doorzetten, voor mogelijkheden voor samenwerking met andere organisaties in de regio van 

Farm of Nambikay, voor een goede samenwerking met de lokale gereformeerde kerken, genoeg 

financiën om de boerderij uit te breiden zodat het winstgevend wordt en de winst naar kleinschalige 

projecten kan.  

 

 

We willen iedereen bedanken die Boerderij van Nambikay ondersteunt met gebed, geld en inzet!  

 

 

Hartelijke groet van Stichting Boerderij van Nambikay: 

Simon de Jong, Yvonne Francke, Detje de Vries, Uthayan & Jakolien Meas 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Nambikay betekent in het Tamil hoop. Boerderij van Nambikay 

wil bijdragen aan herstel, ontwikkeling en toekomst van mensen 

in het eerder door oorlog getroffen Sri Lanka door: 

 50% van de winst te gebruiken voor kleinschalige 

projecten (bijvoorbeeld studiebeurzen, een koe als 

microkrediet voor weduwen, support voor mensen met 

een beperking); de overige 50% wordt gebruikt voor 

verdere ontwikkeling van de boerderij 

 Samenwerking met de lokale kerken om deze 

kleinschalige projecten op te zetten en te beheren 

 

 

Hoop voedt!   

   

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