Boerderij van Nambikay – Nieuwsbrief december 2016
Beste allemaal,
December 2016…. Veel van jullie hebben meegelezen via blog, maar vast niet iedereen. We willen jullie graag
weer bijpraten met deze nieuwsbrief: Hoe is het nu op de Boerderij van Nambikay? Veel leesplezier!
Sri Lanka: bij aankomst eind augustus op de boerderij waren Uthayan en Jakolien best teleurgesteld over de
situatie van de boerderij. Het eerste half jaar is er weinig vooruitgang geboekt en is er te weinig aandacht
geweest voor ontwikkeling van de boerderij. Genoeg te doen dus voor Uthayan! De coördinator had al
aangegeven dat hij wilde stoppen op de boerderij zodra Uthayan in Sri Lanka was. Vanaf september gaat
Uthayan elke week zo’n drie dagen naar de boerderij (is ongeveer 4 uur reizen vanaf huis), werkt mee op de
boerderij en werkt aan de ontwikkeling van de boerderij. Shiva, de fulltime werker op de boerderij, is blij met
de aansturing van Uthayan. Zoals hij zelf zegt, hij wil graag de uitvoer doen, maar (vooruit)plannen is niet zijn
sterkste kant. Sinds oktober werkt ook Shanthan (zoon van de broer van Uthayan) op de boerderij en wordt hij
door Uthayan ingewerkt in het farm management. Het werken op de boerderij is best een uitdaging voor een
20 jarige, met mooie en lastige momenten. Shanthan heeft een trainingsweek achter de rug, meelopen met
ZOA melkvee project bij boeren in Oost Sri Lanka en een paar dagen training van een bevriende veearts, met
veel ervaring in geitenhouderij.
De afgelopen maanden is er veel werk verzet! Er is weer meer voer op de boerderij, de koeien zien er weer
beter uit, er zijn geitjes geboren. Een ziek kalfje en een ziek geitje zijn doodgegaan, dat is ook onderdeel van
het boerderijleven. Een aantal geiten wordt gemolken en de melk verkocht, en van de opbrengst wordt
krachtvoer gekocht. Na de visvangst heeft de vijver een rustperiode. Die duurde langer dan de bedoeling was…
er is vele weken gewacht op de bulldozer voor het goed uitdiepen van de visvijver (bulldozer was fulltime bezig
met werk voor de overheid), en ook dagen dat de bulldozer toch niet kwam terwijl dat wel afgesproken was.
Was eerst de grond te droog voor het uitdiepen, na een paar regendagen kon het wel, maar waren de zijkanten
weer te nat voor de bulldozer. Die worden nu handmatig volgens een bepaalde hoek afgevlakt. Helaas viel de
pompoenoogst tegen, doordat per ongeluk in augustus teveel water bij de pompoenen was gekomen. Ze
waren daardoor klein, maar wel erg lekker. De bananenplanten zijn inmiddels bomen, met bananen!
Ook heeft Uthayan veel contacten kunnen maken met mensen met ervaring in bijvoorbeeld irrigatie (om het
irrigatiesysteem te verbeteren) en mogelijkheden voor trainingen voor de werkers. Een voormalig ZOA
Technisch medewerker ontwerpt in zijn vrije tijd een nieuwe geitenstal. Met ZOA en OPEnE (een lokale
maatschappelijke organisatie) is afgesproken om meer te gaan samenwerken met betrekking tot het delen van
kennis en het geven van trainingen.
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Jeromy, die in 2014 en 2015 op de boerderij heeft gewerkt voor werk- en leerervaring, wilde weer erg graag op
de boerderij werken en is inmiddels part time aan de slag, vooral met de geiten. Hij geniet ervan en de
boerderij heeft met hem een betrokken medewerker! In september is de nachtwaker weggelopen… Farm of
Nambikay heeft gelukkig een betrokken medewerker als nachtwaker ervoor terug gekregen. Ook deze
medewerker heeft weinig kansen op de arbeidsmarkt, doordat hij een lamme hand heeft.
De bouw van een huis op de boerderij is gestart! Men is gewend dat de meer ‘belangrijke’ mensen de eerste
steen leggen, maar dit keer ging het anders. Zeven mensen die symbool zijn voor de boerderij hebben
gezamenlijk de eerste steen gelegd: Jeromy, de metselaar, Shantan, Shiva, Vasanthan - de pastor van de Grace
gemeente, Selva – adviseur en Uthayan’s broer, Teun – bezoeker uit Nederland. Na gebed werd de eerste steen
van de fundering gelegd. Dit huis bouwen Uthayan & Jakolien met eigen geld, voor werkers om op de boerderij
te wonen. Het plan is om op de eerste verdieping twee gastverblijven te bouwen.
Projecten in Sri Lanka - Een kwetsbaar gezin heeft via de lokale kerk twee geiten gekregen, om zo een betere
toekomst op te kunnen bouwen. Dit is wat Boerderij van Nambikay wil bereiken met de opbrengst van de
boerderij, kleinschalige initiatieven ondersteunen voor een betere toekomst van kwetsbare mensen in deze
omgeving. Een volgende nieuwsbrief hopen we hierover meer te vertellen.
Teun van Zwolle heeft in november een aantal dagen op Boerderij van Nambikay geholpen. Hieronder zijn
korte impressie:
Teun, wie ben je
en waarom kwam
je naar Sri Lanka?
Het eerste deel van
die vraag is
makkelijk. Mijn
naam is Teun van
Zwolle, 29 jaar. Ik
huur al een paar
jaar een
appartementje met
2 huisgenoten. Ik
werk bij het ROC Deltion in Zwolle, als
administratief medewerker. Hier kon ik in de
maanden oktober en november 5 weken vrij
krijgen. De zomervakantie had ik doorgewerkt, dus
was ik ook wel aan vakantie toe. Die wilde ik wel
nuttig besteden, niet alleen maar de toerist
uithangen, maar ook de handen uit de mouwen
steken. Ik had nog geen idee naar welk land ik
wilde, als het maar een totaal andere cultuur zou
zijn als westers. Hoe ik bij Sri Lanka kwam, ging
eigenlijk net zo onverwacht als snel. Zo'n 2 jaar
geleden heb ik bij Verre Naasten gewerkt als
vrijwilliger. Zij werken samen met partners/kerken
over de hele wereld. Genoeg connecties, dus daar
heb ik begin september eens geïnformeerd of zij
niet een partner hadden, ergens op de wereld, die
een paar extra handen konden gebruiken. We
kwamen tijdens het gesprek al vrij snel uit op ZuidAfrika of Sri Lanka dit was beide goed te regelen op
korte termijn. Aangezien ik al in Zuid-Afrika ben
geweest en Sri Lanka mij wel trok, vooral omdat

het voor mij een totaal nieuwe cultuur is, heb ik
voor Sri Lanka gekozen.
Vanuit Verre Naasten werd heel veel geregeld, ook
via Jakolien en Uthayan, qua slaapplekken en
achtergrond informatie. Nogmaals bedankt
daarvoor.
In Sri Lanka heb ik voor Verre Naasten een aantal
locaties bezocht, daar interviews afgenomen en
wat foto's gemaakt om dit alles terug te koppelen
naar de sponsoren en donateurs in Nederland. Op
deze manier heb ik veel mensen gesproken en veel
geleerd over Sri Lanka, de geschiedenis, hoe de
mensen zijn en hoe het land in elkaar steekt. Ik kijk
dan ook terug op een heel leerzame tijd en
absoluut een verrijking voor mijn leven. Oeh, wat
klinkt dat zwaar, toch is dat wel wat ik voel.
Hoe vond je het om een paar dagen op Boerderij
van Nambikay mee te werken, wat heb je zoal
gedaan? Uiteraard ben ik ook een aantal dagen in
Mannar geweest. Ik kon logeren bij de familie van
Uthayan, bij het gezin van zijn broer. De dagen op
de boerderij waren mooi en interessant, maar ook
vermoeiend. Gaaf om te zien wat de plannen zijn
en hoe er hard wordt gewerkt om de doelen te
bereiken. Het was vermoeiend om de hele dag te
werken in de hitte. Ik hechtte dan ook veel waarde
aan de stoel onder de schaduwrijke boom. Heerlijk
plekje om na te denken en te schrijven. Natuurlijk
heb ik niet alleen gezeten. Ik heb vitamine rijke
takken verzameld voor de geiten, net geplante
bomen water gegeven, het gedroogde gras door de

hakselaar gehaald, wat moet dienen als voer
tijdens het regenseizoen. Verder heb ik heel veel
foto's gemaakt en gezien dat er heel wat bij komt
kijken om de boerderij draaiende te houden en de
toekomstplannen te verwezenlijken. Zoals het
guesthouse, waarvan de eerste steen is gelegd
tijdens mijn verblijf. Een heel mooi moment voor
iedereen die betrokken is bij de Boerderij van Hoop.
De boer, de plaatselijke dominee, de bouwvakkers,
Jakolien & Uthayan, de nachtwaker en alle mensen
die in de toekomst profijt zullen hebben van deze
boerderij.
Kan je nog iets meer vertellen over deze dagen?
Zoals ik al vertelde logeerde ik bij een lokaal gezin,
die zo'n 10 minuten van de boerderij af wonen.
Vader, moeder en 3 kinderen. Samuel (22),
Shanthan (20) en Santos (9). Shanthan werkt ook
op de boerderij. Naast de boerderij heb ik ook
Mannar zelf gezien. Een relatief kleine stad met
weinig toeristische attracties. Toch is er genoeg te
zien, zoals het oude Nederlandse Fort. Helaas is die
helemaal stuk geschoten tijdens gevechten in de
burgeroorlog. Verder is er natuurlijk de grootste
Baobab boom van Sri Lanka, een must-see. Ook is
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het strand niet ver van Mannar. Goed om te
zwemmen en er is nooit gebrek aan verse vis op de
markt. Leuk stadje om een dagje te verkennen.
Op zondag ben ik met de familie mee geweest naar
de kerk in Mannar. Na een klein half uurtje tuffen
met de tuk-tuk kwamen we aan bij een klein kerkje.
We waren een beetje laat, maar gelukkig was de
dominee ook wat aan de late kant. Die bestuurde
namelijk onze tuk-tuk. De dienst was in het Tamil,
maar gelukkig zat er een aardige meneer naast mij,
die het meeste van de preek voor mij heeft
vertaald. Bijzonder om te zien dat de kerkdienst
heel veel lijkt op wat wij gewend zijn in Nederland,
11 uur vliegen verderop.
Wat is je wens voor Boerderij van Nambikay? Mijn
wens is dat de boerderij mag groeien en dat de
plannen die er zijn werkelijkheid worden. Ik hoop
dat er snel een gezin wordt gevonden om op de
boerderij te gaan wonen en werken. Verder hoop ik
dat alle werkzaamheden en activiteiten die op de
Boerderij van Nambikay worden ondernomen, bij
mogen dragen aan de ontwikkeling van de hele
omgeving en de mensen die daar wonen.

net geboren!

meer foto’s en korte video impressie van Farm of Nambikay op www.nambikay.org

Familie Meas, een jaar in Sri Lanka – half augustus zijn Uthayan en Jakolien met hun kinderen in Sri Lanka
aangekomen. Inmiddels hebben ze een huis gevonden in Manipay – vlakbij een supermarkt,
https://www.google.com/maps/place/Cargills+Food+City+Manipay/@9.7226577,79.9963418,157m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x40
185dbcf1737e4e!8m2!3d9.7231693!4d79.9975088

De kinderen – vooral de jongens – hebben erg moeten wennen aan hun nieuwe school en klas, vooral aan het
schoolsysteem, schoolmethoden (vooral veel overschrijven) en best veel huiswerk. Inmiddels hebben ze allen
vrienden/vriendinnen in hun klassen en is er een bepaald evenwicht tussen leuke momenten en doorbijten. Ze
genieten van de vrije dagen bij familie! Het is fijn om als gezin in Sri Lanka te zijn, bij Boerderij van Nambikay en
de familie. Via de blog op de website is meer te lezen over hun belevenissen.
Nederland – Elske Leusink helpt bij de communicatie tussen Sri Lanka en Nederland via de blogs. Dankjewel
Elske
Er komen af en toe mooie bedragen binnen van mensen die iets georganiseerd hebben: zo was in oktober op
het Menso Alting College in Zwolle een goede-doelenmarkt. Malou van Werven, Sanne de Vente, Mieke

Rijnbeek en Eline Smit hebben o.a. patat, broodjes kroket en ranja verkocht voor de Boerderij van Nambikay.
Zij hebben hiermee € 156,25 verdiend voor de boerderij!
In juni heeft Uthayan de halve marathon van Zwolle gelopen. Hij heeft hiermee bijna € 800 bij elkaar gelopen!
In 2017 zal Uthayan er helaas niet bij zijn, maar er zijn wel heel veel andere toppers die de halve marathon
willen gaan lopen en daarmee geld willen ophalen voor de Boerderij van Nambikay. Want…
De Warmlopers is een groep hardlopers uit Zwolle
en omstreken. Elk jaar is hun einddoel om met zo
veel mogelijk mensen de halve marathon te lopen
en daarmee zo veel mogelijk geld in te zamelen voor een goed doel. Voor 2017 is de Boerderij van Nambikay
één van de twee doelen. Ben je zelf ook van plan om de halve marathon te gaan lopen, of lijkt je het wel wat
om daarvoor te trainen, kijk dan eens op www. Warmlopers.nl. Meld je aan om samen met plezier voor
Boerderij van Nambikay hard te lopen!
Gezocht: meedenken en meehelpen met acties in Nederland – Stichting Boerderij van Nambikay is op zoek
naar u/jou! We zijn op zoek naar iemand die wil helpen met het bedenken en uitzetten van acties voor
Boerderij van Nambikay. Is dit iets voor jou? Laat het ons weten!
Gebedspunten: willen jullie met ons God danken voor alle zegeningen die we mochten ontvangen door de
opbrengsten van de boerderij, de regenperiode goed is doorgekomen en danken voor de inzet van de werkers.
Willen jullie met ons bidden voor zegen op de ontwikkelingen op de boerderij en voor het verblijf van Uthayan,
Jakolien en hun kinderen in Sri Lanka.
Bedankt! We willen iedereen bedanken die Boerderij van Nambikay ondersteunt met gebed, inzet, financiële
support en meeleven! Een heel goede decembermaand toegewenst samen met de mensen die jullie dierbaar
zijn, en Gods zegen voor 2017!

Hartelijk dank voor uw/jouw support, gebed en meeleven!
Hartelijke groet van Stichting Boerderij van Nambikay:
Yvonne Francke, Gerben Palland, Detje de Vries, Elske Leusink, 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

