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Beste allemaal, 

Het is alweer vier weken geleden dat we als gezin terug zijn gekomen uit Sri Lanka. Hoog tijd voor 

deze meer persoonlijke nieuwsbrief waarin we jullie een terugblik willen geven op onze tijd in Sri 

Lanka en op de Farm of Nambikay. Veel foto’s deze keer. Veel leesplezier! 

Het feest van de reis begon voor Hannah, Nathan en Daniël al in het vliegtuig, ze konden tijdens de 

nachtvlucht amper slapen – zoveel films, cartoons en games om te kijken en te spelen ! In Sri Lanka 

hebben we in de eerste week in Colombo (hoofdstad) en Batticaloa (Oost Sri Lanka, hier hebben we 

gewoond en gewerkt) veel vrienden ontmoet, een echte zwemdag gehad zoals je dat op tropische 

plaatjes ziet en voor het eerst met de kinderen ook aan sightseeing gedaan, zoals olifantenweeshuis 

en botanische tuin. Ook zijn we met de kinderen voor het eerst door de bergen gereden, erg mooi 

met onder andere theeplantages. Ondertussen hebben wij ook rond gekeken naar goede informatie 

voor Boerderij van Nambikay, zoals het bezoeken van andere kleinschalige melkveebedrijven en 

geitenboerderijen.  

    

Olifantenweeshuis  botanische tuin   laatste bergstop 

Maar dan eindelijk in Noord Sri Lanka, bij Uthayan’s ouders! Wat heerlijk om weer bij hen te zijn, 

voor Jakolien en de kinderen na drie jaar! De volgende dag gelijk naar de boerderij. Heel bijzonder, 

drie jaar geleden was het een rijstveld en nu een boerderij met alle bedrijvigheid die daarbij hoort! 

En tegelijkertijd voelt het ook heel bekend door alle foto’s en verhalen van de afgelopen jaren. De 

kinderen vonden de boerderij geweldig!  

Uthayan ziet de vooruitgang van de boerderij. Het is allemaal beter op orde, schoner, betere 

taakverdeling voor de werkers. Ook zien we de visvijver, verschillende gewassen voor de koeien, 

meer dan genoeg gras, pindavelden waarvan de plantjes beginnen te groeien. De koeien worden nu 

afwisselend in de stal en in de wei gehouden, en dat doet de koeien goed, ze geven meer melk. Bij 

één koe is de melkproductie van 5 naar 10 liter gegaan! Een paar dagen later werken we als gezin 



 
 

een ochtend mee op de boerderij: Nathan en Daniël beginnen met zwerfafval opruimen en helpen 

met het oogsten van de sorghum, maar al gauw kiezen ze net als Hannah voor het borstelen van de 

kalfjes. Die hebben deze weken heel wat extra aandacht gehad .   

    

Ook ontmoeten we Jeromy, een jongeman van 22 jaar met een lichte mentale en fysieke handicap, 

die de afgelopen anderhalf jaar een werkleerplek heeft gehad op Farm of Nambikay. Het is in Sri 

Lanka voor mensen met een handicap erg moeilijk om werkervaring op te doen en een baan te 

krijgen en vaak doen ze niet mee in de maatschappij. Met deze werkleerplek hopen we dat Jeromy 

ervaring heeft gekregen in het werk en in het samenwerken  met de andere werkers op de boerderij, 

om zo later zijn eigen brood  te kunnen verdienen en daardoor een volwaardige plek in de 

maatschappij te krijgen. Jeromy krijgt bij het einde van zijn werkleertraject twee geiten, zodat hij zelf 

voor inkomsten kan zorgen.  

 Jeromy, kan je iets vertellen over jezelf? Ik 

werk op de boerderij, 

nu bijna anderhalf 

jaar. In het begin 

had ik teveel werk 

om te doen, nu heb 

ik minder werk en 

kan ik het goed 

doen. Er waren in 

deze periode veel 

mooie momenten, en 

soms ook moeilijke 

momenten. Maar die ben ik vergeten. Ik ben 

altijd gelukkig hier op de boerderij, omdat ik 

werk heb, dat maakt me gelukkig.  

Wat heb je geleerd op de boerderij en wat 

vind je leuk/niet leuk? Ik weet nu hoe ik een 

koe en kalf moet verzorgen, en kan ook nu 

geiten verzorgen. Ik vind het leuk om voor de 

koeien te zorgen. Op de boerderij vind ik het 

leuk om de vissen te voeren. Ik vind het niet 

leuk om te wieden en dat soort werk. Ook 

breng ik de koeien in het veld om te grazen. 

Maar vaak willen de koeien relaxen in de 

schaduw in plaats van eten, dat vind ik weer 

minder leuk.   

Wil je wat vertellen over je relatie met God? 

God is goed en almachtig. Er zijn tijden die 

moeilijk zijn, en er zijn goede tijden, God is er 

altijd bij. De toekomst is altijd in Gods hand, of 

de toekomst goed of niet goed is.  God heeft 

mij geholpen, en is er altijd geweest. Door op 

de boerderij te werken heeft God mij geduld 

geleerd, en ook kennis en begrip, daar ben ik 



 
 

dankbaar voor. In de kerk vind ik het fijn. Ik 

hou van het zingen, en sommige bijbelstudies 

vind ik ook fijn. 

Wat is je droom voor de toekomst? Ik kan 

goed papaya bomen laten groeien, ik vind het 

leuk om dat te doen. Straks wil ik dat weer 

gaan doen, en daar mijn geld in verdienen. Als 

ik de kans krijg, wil ik graag geiten gaan 

houden voor inkomen. Als ik inkomsten kan 

krijgen van papaja en geiten, dan wil ik dat 

graag doen. Met dat inkomen wil ik graag 

mijn giften aan God geven. 

Waarvoor kunnen we in Nederland bidden? Ik 

hoef geen gebed, maar bid voor mijn familie, 

dat het goed gaat mijn broers en zussen. Als 

jullie toch voor mij willen bidden: om geestelijk 

dichter bij God te komen, meer open te zijn 

voor God en een groeiende relatie met God.  

    

Jeromy brengt de koeien naar de stal    Jeromy in de stal 

Op het moment dat jullie deze nieuwsbrief lezen, is het werkleertraject van Jeromy afgerond. Hij 

krijgt twee geiten om mee te fokken en ook ondersteuning hierin. Zo kan Jeromy voor zijn eigen 

inkomsten zorgen en helpt het hem om zelfstandig te zijn.  

Deze weken is Uthayan regelmatig op de boerderij geweest, om mee te helpen, samen te overleggen 

met het team en adviescommissie over de ontwikkeling van de boerderij en natuurlijk het team te 

ondersteunen. Hoe kunnen we de winstmogelijkheden vergroten? In september zullen de eerste 

vissen uit de viskweekvijver gevangen worden. Het is spannend hoeveel vissen het zijn, in de 

afgelopen weken had een krokodil twee maal een dag deze plek uitgekozen… zelfs met vijf man sterk 

lukte het niet om de krokodil te vangen, hij verdween steeds onder water. Gelukkig is hij beide keren 

zelf weer uit de vijver gegaan. Ook zijn Uthayan en de coördinator op zoek geweest naar koeien, 

maar goede koeien worden niet verkocht door de boeren. Het blijft dus moeilijk om een goede 

kwaliteit koe te kopen. Uthayan en de coördinator hebben een dorpsgroep bezocht die melk koopt 

van de boeren en daar yoghurt en ijs van maakt. Wie weet in de toekomst ook op Boerderij van 

Nambikay! We gaan nu eerst de boerderij verbreden met vleesgeiten.  



 
 

   

   

Op de drie zondagen zijn we steeds naar een andere gereformeerde gemeente geweest binnen een 

straal van zo’n uur met de bus en tuk tuk. Met wat passen en meten kunnen we - waar normaal drie 

volwassenen op de achterbank zitten - met zijn zevenen achterin de tuk tuk ! Uthayan heeft 

genoten van de diensten in zijn eigen taal. Ook voor Jakolien is het prachtig om te ervaren dat we 

broers en zussen zijn, ook al verstaan we elkaars taal niet, God is dezelfde! Tijdens en na de diensten 

is er aandacht voor Farm of Nambikay. Zo wordt bijvoorbeeld stilgestaan bij de mogelijkheden voor  

de gemeenten om meer betrokken kunnen worden door af en toe de boerderij te bezoeken en met 

het team te bidden en vrijwilligerswerk te doen door bijvoorbeeld de jongerengroep. In de nabije 

toekomst willen we samen met de lokale gemeenten de winst  gebruiken voor mensen met noden, 

om zo als gemeenten Gods liefde te delen in de samenleving.  

De andere dagen hebben we vooral veel genoten van het samen zijn met de familie en samen dingen 

doen: vissen met een zelfgemaakte hengel in het meertje waar Uthayan vroeger voor zijn douche 

heenging – en ook vissen vangen! - , naar de ossenkarrace in het dorp – we vonden dat er qua 

diervriendelijkheid nog heel wat verbeterd kan worden - , samen eten koken en bakken, met de 

lokale bus naar het stadje en het oude Nederlandse fort bezoeken, uitje met een bus vol 

(kindertehuis, familie en bekenden) naar het wildpark – helaas te laat voor de grote dieren - , 

verjaardagen vieren, de kinderen badderen bij de put, lekker in de hangmat relaxen, … 

Hartelijk dan voor de extra giften voor de zomervakantie! We gebruiken deze giften voor het 

aansluiten van de boerderij op het elektriciteitsnet, de verwachting is dat dit in september kan 

gebeuren, we zijn hierin afhankelijk van de overheid. Ook hebben we een vriezer gekocht om de 

avondmelk in te bewaren omdat de melk na het ochtend-melken naar het melkstation wordt 

gebracht. Totdat er elektriciteit is op de boerderij, staat de vriezer bij Uthayan’s ouders en wordt de 

melk daar bewaard. Het is overigens verbazend hoe snel je aan elektriciteit went. Drie jaar geleden 

was het dorp van Uthayan’s ouders nog niet aangesloten op het elektriciteitsnet en vonden we dat 



 
 

prima. Nu is er elektriciteit, maar het blijft wel Sri Lanka, dus de elektriciteit is onregelmatig ineens 

minder of meer dan een dag helemaal niet. Dan is het ineens toch wel warm zonder fans, en moet de 

koelkast leeggegeten worden – met onze kinderen die inktvis geen succes vinden, eten we als 

volwassenen drie dagen inktvis curry .  

         

Vissen     verjaardag Nathan  leuk zo’n tuk tuk! 

Gebed 

We willen u/jou vragen met ons mee te danken voor de goede reis die we hebben gehad, de 

vooruitgang op de boerderij en voor Jeromy die zijn talenten en hart heeft ingezet en te bidden voor 

Jeromy en zijn familie. Ook willen we u/jou vragen om voor het werk van Boerderij van Nambikay te 

blijven bidden, dat tegenslagen niet het doel van Boerderij van Nambikay verhinderen. Wilt u/jij ook 

bidden dat we een nieuwe voorzitter vinden? En erover nadenken en in gebed brengen of u/jij dat 

misschien bent?  

 

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

 

Hartelijke groet, Uthayan, Jakolien, Hannah, Nathan en Daniël Meas 

 

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. Op de website kunt u onder de ANBI informatie het 

jaarverslag 2014 lezen: http://nambikay.org/?page_id=296.  

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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