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Beste allemaal, 

Het is alweer vier maanden geleden dat Uthayan en Jakolien met de kinderen uit Sri Lanka 
terugkwamen om hun familie te ontmoeten en om het reilen en zeilen van de Boerderij van dichtbij 
mee te maken. Met deze nieuwsbrief willen we jullie weer op de hoogte brengen. Veel leesplezier! 

Sri Lanka: Hoe is het inmiddels op de Boerderij van Nambikay? Het regenseizoen is begonnen, wat 
betekent dat de pinda-oogst binnengehaald is. Helaas kostte dat veel arbeidstijd, waardoor de 
inkomsten niet hoog waren. Gelukkig is het blad van de pindaplanten heel voedzaam voor de dieren. 
De grond waarop de pinda’s stonden staat op dit moment onder water, het is nu tijd voor de rijst. De 
rijst is geplant en zal – als de regentijd voorbij is – na ongeveer vier maanden geoogst worden. 
Dankzij de regentijd groeien  grassen als sorghum en olifantsgras  goed. Deze gewassen worden 
gebruikt als diervoeder.  

De coördinator heeft praktische plannen bedacht. Zo was de grond bij de chilipepers vorig jaar te nat. 
Door dit jaar de chili (spaanse pepers) in zakken te planten, is de opbrengst vergroot. De pepers 
worden voor een goede prijs verkocht op de lokale markt. In de nieuwsbrief voorafgaand aan de 
zomer hebben we verteld over de noodzaak van verkoeling op het land. Inmiddels zijn hiervoor 
gewassen en bomen geplant zoals bananenplanten, kokospalmen en inheemse planten. Deze 
planten geven te zijner tijd hun vruchten (ook voor verkoop) en de bladeren zorgen voor eiwitrijk 
voedsel voor de dieren. 

   

Bananenplanten   Pindaplanten vlak voor de oogst  Visvangst  

De visvijver heeft ongenood bezoek gehad… helaas kwam er een krokodil langs… De oogst op de foto 
lijkt heel groot, maar had nog groter kunnen zijn! Op dit moment zwemmen er zo’n 7000 nieuwe 
kleine visjes rond. Als ze flink gegroeid zijn, worden ze rond kersttijd gevangen voor de verkoop.  

Nieuwe bewoners op de boerderij zijn dertien geiten. Ze lopen vrolijk rond en klimmen in hun 
nieuwe stal die begin oktober klaar was. In deze stal krijgen de geiten geen last van ‘natte pootjes’. Er 
ligt een mooi dak van palmbladeren op. De geiten zijn aangekocht voor vleesopbrengst. Ook kunnen 
ze gebruikt gaan worden als ‘microkredieten’ voor arme mensen in de omgeving. Zoals u/jij kunt 
lezen, kiezen we ervoor om niet meer alleen in te zetten op koeien en hun melkopbrengst. De 
boerderij is nu breder. We verwachten dat met deze bredere aanpak de boerderij eerder 
winstgevend zal zijn. En dat is natuurlijk de bedoeling: we willen de winst kunnen besteden aan 
sociale projecten in samenwerking met de plaatselijke kerken!  



 
 

 
Helaas is er nog geen elektriciteit. De politici beloofden elektrische aansluiting, maar nu de 
verkiezingstijd voorbij is, lijken de beloftes vergeten. Elektriciteit zou de werkers op de boerderij veel 
tijd schelen en meer mogelijkheden geven. ’s  Avonds en ’s nachts zou  het veiliger zijn, de generator 
zou niet steeds gebruikt hoeven worden en de melk zou niet dagelijks vervoerd hoeven worden, 
omdat er dan een eigen koeling kan zijn. Eigen elektriciteit staat dus hoog op ons verlanglijstje.  

De veearts komt regelmatig op bezoek en geeft bruikbare tips, en er is een training voor lokale 
boeren gegeven (door een organisatie van de Verenigde Naties) op de boerderij over de techniek van 
het ‘inkuilen’ – het inkuilen is iets nieuws voor de lokale boeren, we hopen dat ze het goed kunnen 
gebruiken! 

   

Aantal nieuwe geiten   Geitenstal     Training inkuilen 

meer foto’s op www.nambikay.org 

Hieronder een kort vraaggesprek met Theva, de huidige coördinator: 

Kan je iets over jezelf 
vertellen? Mijn naam 
is Francis Thevadas 
Thuram en ben 52 
jaar. Mijn vrouw 
Mathumathi en ik 
hebben vier kinderen 
van 11, 16, 18 en 19.  

Hoe heeft de 
burgeroorlog je leven 

beïnvloedt? Aan het begin van de oorlog was 
ik door het leger opgepakt. Ik ben gemarteld 
en moest naar de gevangenis, omdat ze 
dachten dat ik informatie gaf aan rebellen. 
Daarna ben ik naar Midden-Oosten gevlucht 
en heb die vijf jaren weinig contact gehad met 
de familie. Toen ik weer in Sri Lanka was, kon 
ik door de oorlog niet naar mijn familie gaan 
en heb ik nog twee jaar geen contact met ze 
kunnen hebben. Daarna ben ik getrouwd. Alle 
jaren tijdens de oorlog heb ik de angst gehad 
dat er iets kan gebeuren met ons gezin. De 
martelingen hebben mij fysiek aangetast, ik 
heb nu altijd pijn in mijn knieën en ook mijn 
oog is aangetast.  

Wat wil je vertellen over je relatie met God? 
Na mijn huwelijk ben ik door evangelisatie tot 
geloof gekomen. Ik ervaar dat God er altijd 
was in mijn leven, Hij heeft laten zien wie Hij 
is. Ook de moeilijkheden hebben me geholpen 
om christen te worden. Het had een goed doel 
hoewel het pijnlijk was en niet makkelijk. Als 
kerklid en als werker van Farm of Nambikay 
wil ik Gods liefde laten zien.  

Wat vind jij van Boerderij van Nambikay? Het 
is een goed project. In het verleden hebben 
kerken wel het een en ander geprobeerd, maar 
niet op deze manier. Door dit project reiken we 
uit naar de omliggende dorpen, en met de 
inkomsten straks nog meer. Met dit project 
kunnen we Gods liefde laten horen en zien, en 
helpen zoals Jezus deed.  

Wat is je droom voor de toekomst? Mijn 
droom is om steeds meer Gods liefde te laten 
zien aan anderen, om Gods kind te zijn en zo 
anderen bij God te brengen. Mijn droom voor 
mijn kinderen is dat ze voor God kiezen en 
Hem volgen. 

  

http://www.nambikay.org/


 
 

  

  

Rob en Uthayan na de Stadshagenrun  

  

Nederland: Rob en Uthayan hebben 
meegedaan aan de Stadshagenrun en 
daarmee geld bij elkaar gelopen voor 
Boerderij van Nambikay. We hebben een 
aantal fondsen ontvangen waar we dankbaar 
voor zijn. Ook hebben we sinds kort een nieuw 
bestuurslid: Gerben Palland – welkom! In de 
volgende nieuwsbrief zal hij zich voorstellen.  

Gezocht: als bestuur zoeken we iemand die communicatie en fondsenwerving leuk vindt! Als jij dat 
bent, dan horen we dat graag! 

Gebedspunten: willen jullie met ons danken dat de uitbreiding van de boerderij steeds meer vorm 
krijgt, en danken voor de inzet van de werkers. Ook danken we voor Gerben Palland als nieuw 
bestuurslid, en voor jullie meeleven. Willen jullie met ons bidden voor de komende maanden op de 
boerderij – de maanden in het regenseizoen zijn altijd lastige maanden.    

 

Bedankt! We willen iedereen bedanken die Boerderij van Nambikay ondersteunt met gebed, inzet en 
geld! Een gezegende kerst toegewenst samen met de mensen die jullie dierbaar zijn, en Gods zegen 
voor 2016! 

 

Hartelijke groet van Stichting Boerderij van Nambikay: 

Yvonne Francke, Detje de Vries, Gerben Palland, Uthayan & Jakolien Meas 

 

Giften kunnen overgemaakt worden naar IBAN rekeningnummer NL19 TRIO 0197 6091 63 t.n.v. 

Stichting Boerderij van Nambikay te Zwolle. Of via iDeal op onze website: 

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!  

  
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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