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Voorwoord 

 

Dit jaarrapport geeft kort weer wat de activiteiten waren van Farm of Nambikay (Sri Lanka) 

in 2017. Tevens worden de belangrijkste activiteiten van Stichting Boerderij van Nambikay 

(Nederland) kort beschreven. 

In 2017 is veel vooruitgang geboekt op Farm of Nambikay in Sri Lanka op het terrein van 

vrijwel alle operationele en strategische doelstellingen. De keus om te switchen van 

melkkoeien naar vleesgeiten is een goede keus geweest, dit heeft stabiliteit gebracht. 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. Het resultaat is dat de boerderij toegroeit naar winst. Een 

hoogtepunt in 2017 was de sponsoring door  de basisschool De Sprankel en hardloopclub de 

Warmlopers (een groep hardlopers met hart voor goede doelen). De warmlopers hebben in  

2017 Boerderij van Nambikay als één van deze goede doelen gesteund.  

Ook in 2017 was Farm of Nambikay een leer- en werkplek voor een aantal werkers met een 

fysieke en/of mentale beperking. Daarnaast is er een start gemaakt in de samenwerking met 

de lokale Grace kerken. 

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 kunnen (blijven) 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 - 2017 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 2017 

Met de komst van de initiatiefnemer is de boerderij in 2017 weer gegroeid naar continuïteit 

en 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 2017 werd besloten om alle koeien te 

verkopen en over te stappen op vleesgeiten als primaire bron van inkomsten. Er was veel 

animo voor het kopen van de koeien en dit heeft ook financieel goed uitgepakt. Geiten zijn 

minder intensief in arbeid, hebben minder voedsel nodig, zijn beter bestand tegen het 

klimaat ter plekke en bij verlies van een geit heeft dit minder negatieve invloed op het 

bedrijf.  

De nieuwe geitenstal is gebouwd. Er is gekozen voor een ruime stal, zodat de geiten veel 

ruimte hebben, en ook gescheiden verzorgd kunnen worden waar dat nodig is. Ook is door 

het hoge dak er voldoende schaduw en is het niet te warm voor de geiten. De geitenstal is 

vrij hoog, waardoor het schoonhouden onder de stal makkelijker is.  

Er zijn 45 volwassen geiten aangekocht, met daarbij 40 kleine geitjes. Daarmee is een goede 

start gemaakt van een geitenkudde. In 2017 werden 67 geitjes geboren. Ook werden vanaf 

augustus de eerste geiten verkocht, 30 kleine en volwassen geiten. Met de focus op geiten 

merken we dat al in 2017 meer maanden positief werden afgesloten, dus meer inkomsten 

dan uitgaven ten opzichte van de lopende kosten.   

    

Overzichtsfoto Farm of Nambikay   Deel geitenkudde 

irrigatiesysteem is vervangen door een goed functionerend systeem, dit is gebeurd in 

samenwerking met het Agrarisch Department en een bedrijf gespecialiseerd in 

irrigatiesystemen. Hiermee kan het grootste deel van het land goed geïrrigeerd worden, 

waarmee de voedselvoorziening voor de geiten is gegarandeerd en er weinig krachtvoer 

hoeft te worden ingekocht.  

In de visvijver is nieuwe vis uitgezet. Het is nog zoeken naar een goede balans van voeding 

geven en de opbrengst van de visteelt. De huidige winst is niet veel. De visvijver wordt de 
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komende jaren aangehouden en wordt er gekeken naar mogelijkheden om grotere vissen te 

kweken zonder extra voer te moeten geven. Met een nieuw idee wordt in 2018 gestart, 

namelijk met het houden van eenden in plaats van kippen. De eenden kunnen in de vijver 

zwemmen en tegelijk zo de vissen bemesten. Daarnaast kunnen eendeneieren verkocht 

worden, en natuurlijk ook de eenden zelf.  

Op het terrein van de boerderij zijn in 2017 meer jonge fruitbomen geplant, zoals mango, 

kokospalm, papaja, lime, bananen. Naast het feit dat dit in de toekomst fruit geeft, geven de 

bomen ook schaduw en breken zij de wind.      

                 

Kokospalm en bananenboom  Papaya   Visvangst    

Farm of Nambikay heeft diverse personen en groepen mogen verwelkomen. Een schoolklas 

met examenscholieren op initiatief van hun leerkracht, dit om de leerlingen te interesseren 

voor agrarische studies.  

ZOA, een Internationale niet-gouvernementele organisatie, heeft met groepen Srilankaanse 

vluchtelingen, die recent uit India teruggekeerd zijn naar Sri Lanka, de boerderij bezocht in 

hun oriëntatie op het verwerven van inkomsten en het houden van geiten.  

Verder is er regelmatig aanloop van geïnteresseerde boeren uit de omgeving maar ook 

vanuit het noorden en oosten van Sri Lanka. Ook wordt (indien gewenst) aan deze boeren 

gratis olifantsgras meegegeven, zodat ze zelf de beplanting kunnen uitbreiden.  

Daarnaast heeft het Agrarisch Departement en Veterinary Departement Farm of Nambikay 

bezocht. Naast het intensiveren van de samenwerking heeft dit geleid tot het ontvangen van 

de award 2017 van beste geitenhouderij van de noordelijke provincie. Een mooie opsteker 

voor het team, de initiatiefnemer, de adviseurs in Sri Lanka en het bestuur in Nederland! 

De initiatiefnemer was door de Nederlandse Ambassade uitgenodigd voor een gesprek over 

dit initiatief. Hierdoor heeft de Nederlandse Ambassade een researchstudent gewezen op 

Farm of Nambikay, en heeft hij als onderdeel van zijn research voor het afronden van zijn 
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Master Agrotoerisme, de boerderij bezocht, interviews gehouden, en het Mannar gebied 

bezocht. Het was mooi om zijn enthousiasme te ervaren en zijn visie te horen voor 

mogelijkheden van agrotoerisme op Farm of Nambikay.  

In 2017 is de benedenverdieping van het boerderijhuis gerealiseerd met eigen geld van de 

initiatiefnemer. Hierdoor zijn er twee kamers beschikbaar voor medewerkers om te 

overnachten. Eén medewerker en zijn vrouw (beiden gehandicapt geraakt door de 

burgeroorlog) wonen op de boerderij. Er is een gastenkamer voor twee personen.  

    

Boerderijhuis      Gastenkamer 

In augustus 2017 is een nieuwe coördinator gestart. In de maanden erop bleek dat hij 

enthousiast was begonnen, maar wel essentiële vaardigheden mist als coach van een team 

werknemers, waarvan een aantal met een beperking. De financiële verslaglegging 

(accounting) werd door een vrijwilliger van de lokale kerken gedaan. Dit werkte niet goed, 

omdat maandelijkse rapportages steeds verlaat waren. Besloten is om per 2018 hiervoor 

iemand 1 dag in de week aan te trekken.  

Eind 2017 is besloten dat per 2018 de voormalige coördinator door zijn werkgever OPEnE 

(lokale niet-gouvernementele organisatie) uitgeleend zal worden voor 1 dag per week, om 

de huidige coördinator te ondersteunen en de financiën tel beheren en voor de financiële 

verslaglegging te zorgen.  

Farm of Nambikay heeft een aantal renteloze leningen verstrekt met als doel de 

zelfredzaamheid en inkomstenbronnen van lokale boeren te vergroten. Terugbetaling vindt 

plaats, zij het soms langzaam.  

De jonge ondernemer die gestart is met een kippenfokkerij op Farm of Nambikay heeft veel 

begeleiding ontvangen, maar het niet kunnen waarmaken. Farm of Nambikay heeft de 

inboedel overgenomen (zoals hokken, voederplekken). Hij betaalt zijn lening af.  
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Projecten 

De samenwerking met lokale kerken is toegenomen, de betrokkenheid van de kerken bij de 

boerderij groeit. Een aantal vergaderingen (onder andere op Farm of Nambikay) met een 

afspiegeling van de lokale kerken zijn gehouden, om samen na te denken over het wat, voor 

wie en hoe van de kleinschalige activiteiten door de lokale kerken. Er is een start gemaakt 

met een gezamenlijk document en de lokale kerken gaan nadenken hoe deze 

projectactiviteiten beter uit zijn te voeren. 

Een aantal projectactiviteiten zijn al door de lokale kerken uitgevoerd, zoals het verstrekken 

van geiten en materiaal voor geitenstallen aan twee kwetsbare gezinnen. Ook heeft Farm of 

Nambikay vier waterpompen gerepareerd, en zijn deze door de lokale kerk uitgedeeld aan 

lokale boeren, zodat ze hun gewassen beter kunnen bewateren, waardoor ze meer 

opbrengst hebben. Aan twee personen is geld voor medische zorg verstrekt. Eén gezin heeft 

daarnaast ook voedselhulp voor een half jaar ontvangen, en schoolsupport voor de kinderen 

zodat de kinderen toch naar school konden gaan.  

Ranjani is een alleenstaande moeder met 

twee kinderen, een zoon van 12 jaar en een 

dochter van 5 jaar. Haar man was bij hun 

gezin weggelopen. Zij is gemeentelid van de 

Grace kerk. In 2017 heeft zij LKR 40,000 

ontvangen voor economische 

ondersteuning. Zij heeft twee geiten 

gekocht en materialen voor een geitenhok. 

Nu heeft zij 1 geit, 2 bokken en 2 kleine 

geiten. Zij wil een bok verkopen en daarvan nog twee geiten kopen. Met de geiten kan ze inkomsten 

verwerven.   

 

Terugkijkend 

Terugkijkend is 2017 een jaar geweest van veel vooruitgang. Met dankbaarheid mogen we 

constateren dat de beoogde doelen voor 2017 zijn behaald en Farm of Nambikay het jaar 

met groei afgesloten heeft. 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.   

 

  



Jaarrapport 2017 Boerderij van Nambikay 8 
 

Plannen 2018 

De plannen voor 2018 zijn gericht op het consolideren van de boerderij en te groeien naar 

een stabiele winst. De geitenkudde zal verder uitgebreid worden. Ook is er de wens om twee 

bokken van een goed ras voor vleesgeiten aan te kopen. De omheining zal verbeterd 

worden, zodat de geiten ook op eigen land buiten de stal kunnen rondlopen zonder schade 

aan te brengen aan de andere gewassen en fruitbomen.  

We willen graag de samenwerking met de lokale Grace kerken verder ontwikkelen. Er wordt 

gezocht naar een geschikte persoon om deze samenwerking verder vorm te geven en het 

projectfonds te implementeren.  

We willen graag het aantal plekken voor medewerkers met een beperking en 

werkleertrajecten uitbreiden. Hiervoor is een geschikte persoon nodig voor het begeleiden. 

Omdat er in Sri Lanka geen opleidingen zijn voor begeleiders, is de wens om een geschikt 

persoon te coachen en door trainingen kennis en ervaring te laten opdoen.   

De wens is om in 2018 het gastenverblijf op de 1e verdieping van het boerderijhuis te 

bouwen, om daarna ook kleine groepen, eventueel vrijwilligers en stagiaires, mensen die 

even op adem willen komen, alsook toeristen te kunnen verwelkomen.  
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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 2017.  

In 2017 heeft Boerderij van Nambikay opnieuw veel maandelijkse en eenmalige giften 

ontvangen van meelevende donateurs. Daarnaast ontvingen we diverse andere royale 

giften: zoals al eerder genoemd met name van de school De Sprankel en de Warmlopers en 

verder regelmatig een collecte-opbrengst van de GKV De Fontein. Wij zijn hier ontzettend 

dankbaar voor! 

Het is mooi om te merken hoe veel mensen zich willen inzetten om hun steentje bij te 

dragen aan Boerderij van Nambikay.  Als bestuur van de Stichting zijn wij hier erg blij mee en 

voelen ons daarin rijk gezegend.  

 

Jaarrekening 

De jaarrekening is bijgevoegd als apart document.  

    


