
Boerderij van Nambikay    

Terugblik 2018 en plannen 2019 
          
In 2018 hebben we af en toe een blog geschreven, met deze nieuwsbrief willen we terugblikken op 

2018 en ook vooruitkijken op 2019. Wij zijn dankbaar voor alle mensen die Boerderij van Nambikay 

een warm hart toedragen, in gebed, aandacht, tijd en geld. Dit heeft bijgedragen aan de groei van 

de boerderij, waardoor er van alles mocht gebeuren, dat  door  onze Hemelse Vader  is gezegend 

en dat de boerderij tot zegen mocht zijn voor veel mensen. 

 

Sri Lanka 
Geiten en trainingen 
De kudde geiten is mooi uitgebreid in 2018, de kudde is op zijn grootst 150 geiten geweest! De 
meesten zijn geboren op Farm of Nambikay, een aantal gekocht om verschillende ‘gezinnen’ te 
hebben op de boerderij. Er zijn 115 geiten verkocht, van klein tot groot. Eind 2018 was de kudde 123 
geiten. Hoewel er soms een geitje dood ging door ziekte of te zwak was bij de geboorte, merken we 
dat de geitenkudde goed gedijde in 2019 en dat de nieuwe stal de geiten goed doet. Ook de 
trainingen aan het team hebben geholpen de zorg aan de geiten te verbeteren. Uthayan is met het 
team een dag naar een andere geitenboer geweest, het team krijgt on site verzorgingstips van 
veeartsen, ook neemt het team wekelijks tijd voor het bekijken van filmpjes uit Tamil Nadu (staat in 
India die qua klimaat overeenkomt met Sri Lanka) over geitenzorg, inkuilen etc op YouTube. 
 
Eenden en groente- en fruitteelt 
In 2018 is gestart met 25 eenden in plaats van kippen. Lokaal worden de eendeneieren verkocht en 
ze bemesten gelijk de visvijver. Het zijn niet zoveel eenden, wel is het een mooi gezicht!  Wat groeien 
fruitbomen toch heerlijk snel in Sri Lanka. De in 2017 geplante boompjes dragen al vrucht: papaya, 
bananen en mango. Kokosnoten duurt iets langer. In 2018 is de zorg voor de nieuwe bomen niet 
altijd voldoende geweest, sinds kort neemt Prathaban (onze coördinator in 2013-2014) dit op zich. 
Hij is verantwoordelijk voor het biologisch verbouwen van alle planten, groenten en fruitbomen op 
de boerderij. Farm of Nambikay wil dit ook als voorbeeld gebruiken voor andere lokale boeren. Het 
fruit en de groente wordt lokaal verkocht.  

       
Overzicht vanaf boerderijhuis  jonge geiten   bananen voor verkoop 
 
Het team 
Per juli hebben we afscheid genomen van de coördinator, hij vond de verantwoordelijkheden te 
complex. We zijn dankbaar dat Kanna in augustus het coördinatorschap op zich heeft genomen. In 
2019 zal er een focus zijn op verdere trainingen en coaching om verder te groeien als teamleider, het 
begeleiden van de werkers met een beperking en boerderijmanagement. Tegelijk ook om de 



 
 

contacten met (jongeren van) de kerken te versterken en samen het projectfonds verder te 
ontwikkelen. Het team is blij met Kanna als coördinator. Ook hebben we 6 maanden een 
gemotiveerde vrijwilliger uit de lokale kerk op de boerderij die de tijd tussen zijn school en studie zo 
wil besteden. Josia heeft ook artistieke gaven! Met hem zijn de palen van de omheining in de kleuren 
van ons logo geschilderd en is er een mooi welkomstbord gemaakt. Jeromy (werker met beperking) 
werkt de afgelopen maanden weer met plezier en mag zijn eigen geiten bij de kudde verzorgen. 
Enoch, broer van Jeromy, is in 2018 gestart met het afbetalen van zijn lening voor het kippenbedrijf 
wat geen succes is geworden, dit doet hij door te werken op de boerderij. Daar heeft hij plezier in, en 
hij zal in 2019 starten met een werkleertraject, zodat hij meer kennis en ervaring heeft voor nadien 
een baan elders.  
 
Samenwerken en een gastvrije boerderij 
In 2018 heeft Farm of Nambikay verschillende activiteiten georganiseerd voor de lokale kerken: met 
jongeren nadenken over hun talenten en hun identiteit in Christus, met kerkleiders en met echtparen 
en ouders over opvoeden en christelijk huwelijk. We zijn blij met de tijd en energie die pastor Joy 
daarin heeft gestoken en hebben veel goede feedback ontvangen en vragen voor een vervolg. In Sri 
Lanka ligt in de maatschappij de focus op kennis. Wij willen graag een radartje zijn om geloof niet 
alleen te verbinden met hoofd, maar ook met hart en handen. Kanna is ook hierin iemand met visie 
en wil graag met de jongeren uit de lokale kerken dit verder vorm geven. 
Er zijn veel mensen en organisaties op bezoek geweest, en we horen veel positieve commentaren! 
Vrienden uit Nederland, Duitsland en Sri Lanka, en bijv. ook scholen uit de regio: het past ook  een 
pleisterplaats te willen zijn. Een bijzonder bezoek was ook het bezoek van de filmploeg EO 
Metterdaad, die een stukje filmde over Jeromy in een uitzending waarin zijn broer Gideon, werkzaam 
voor ZOA, werd gevolgd. Je kunt hem terugkijken op https://tvblik.nl/eo-metterdaad/sri-lanka-4, Het 
fragment over Boerderij van Nambikay begint bij 14:25 

     
Kanna (coördinator)  vrijwilliger Josia  geloofsgroei activiteit met jongeren 
 
Projectfonds 
Met de geitenverkoop en verkoop van groente, fruit en vis, hebben we in 2018 winst gemaakt op de 
boerderij! Daarmee hebben de lokale kerken verschillende mensen kunnen ondersteunen, onder 
andere dat schoolkinderen naar school kunnen gaan, vervoerskosten en medicijnen voor zieke 
mensen, inkomensondersteuning van kwetsbare gezinnen, en geloofsgroei-activiteiten voor de lokale 
kerken.  
 
Plannen 2019 
Over het algemeen is het plan het verder ontwikkelen van de boerderij, de samenwerking met de 
lokale kerken en het projectfonds verder ontwikkelen. Trainingen en exposure-visits horen hier ook 
bij. Ook gaat Prathaban meer werken op de boerderij en gaat hij onder andere starten met het 
helpen van gezinnen in de buurt van de boerderij in het ontwikkelen van moestuintjes bij huis, voor 
eigen gebruik en voor inkomsten. Wij zijn dankbaar voor alle mensen die Boerderij van Nambikay een 
warm hart toedragen, in gebed, aandacht, tijd en geld. Jullie donaties en kleine fondsen helpen ons 

https://tvblik.nl/eo-metterdaad/sri-lanka-4


 
 

om de gastenkamers in 2019 af te bouwen en de medewerkers met een beperking een plek te geven 
op te boerderij. We zijn dankbaar met het fonds van EO Metterdaad voor het verder bouwen van het 
boerderijhuis, een 2e verdieping voor trainingen en workshops en aanschaf van zonnepanelen.   
 

Nederland 
Zoals jullie gemerkt hebben, is er minder vaak een blog of nieuwsbrief gestuurd dan we wilden. Dat 
hopen we in 2019 te verbeteren! Wel plaatsen we regelmatig foto’s en korte updates op onze 
facebookpagina: https://www.facebook.com/BoerderijVanNambikay/ en Engelstalige facebook waar 
updates door het team van Farm of Nambikay worden geplaatst: 
https://www.facebook.com/farmof.nambikay.7. Liken en volgen is fijn!  
 
Gezocht: iemand die communicatie leuk vindt 
Het bestuur van Boerderij van Nambikay is op zoek naar iemand die het bestuur wil versterken op 
het gebied van communicatie. Iets voor jou? We vergaderen zo’n 4x per jaar. Wil je meer weten? 
Vraag één van ons! Ook als je iemand weet die het leuk vindt om met communicatie bezig te zijn, of 
het leuk vindt om kleinschalige activiteiten te organiseren maar geen tijd heeft voor bestuur, we 
zoeken jou! 
 
Willen jullie met ons danken voor alle zegeningen en Gods zorg en zegen vragen over de plannen voor 
2019?  
   

Hartelijk dank voor uw/jouw meeleven, gebed en support!  

Hartelijke groet van Stichting Boerderij van Nambikay: 
Yvonne Francke, Gerben Palland, Detje de Vries, Uthayan & Jakolien Meas 
 

                  
In aanbouw  team met 1e prijs voor geitenhouders in Noord Sri Lanka  mango 

 

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: 

https://nambikay.org/ideal/. 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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