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Voorwoord 

 

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

in 2018. Tevens worden de belangrijkste activiteiten van Stichting Boerderij van Nambikay 

(Nederland) kort beschreven. 

In 2018 is goede vooruitgang geboekt op Farm of Nambikay in Sri Lanka op het terrein van 

vrijwel alle operationele en strategische doelstellingen.  

De inzet van 2017 voor een geitenkudde heeft zich in 2018 vertaald naar winst. Deze winst is 

grotendeels door de lokale kerken gebruikt voor ondersteuning van kwetsbare gezinnen.  

Ook in 2018 was Farm of Nambikay een leer- en werkplek voor een aantal werkers met een 

fysieke en/of mentale beperking.  

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 ook in 2019 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  

 

Doelstellingen Boerderij van Nambikay 

Deze missie wil Boerderij van Nambikay vormgeven in de periode 2018-2020 door de 

volgende operationele doelen: 

1. Beheren van een professionele en innovatieve kleinschalige boerderij 

2. Creëren van werk- en leerervaring op de 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 gebruiken om kleinschalige projecten in de omgeving te initiëren en/of te 

ondersteunen 

6. Ontwikkelen van de samenwerking met de Grace Community kerken en hen versterken 

om dit projectfonds te implementeren 

7. Onderzoeken welke nieuwe initiatieven op en door de boerderij kunnen starten 

 

Deze operationele doelen geven vorm aan de strategische doelen van Boerderij van 

Nambikay. De strategische doelen zijn: 

• Bijdrage leveren aan de sociale en economische ontwikkeling in de provincie Mannar 

• Voorbeeld en inspiratie zijn voor de boeren en niet-boeren in de omgeving 

• Christelijke naastenliefde in praktijk brengen 

• de Grace Community Churches versterken in hun missie 

 

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.  
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Voortgang project 2018 

De keuze in 2017 voor de switch naar geiten blijkt in 2018 een goede keus te zijn geweest. 

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 een minder negatieve 

invloed op het bedrijf. 

In 2018 is de geitenkudde verder uitgebreid, met onder andere twee goede bokken. Er kon 

gekocht en verkocht worden, en het jaar werd met winst afgesloten: zo’n 60 geitjes werden 

geboren, en op enig moment waren er 160 geiten op de boerderij; meer dan 100 geiten zijn 

verkocht. De nieuwe stal voldoet goed. De omheining is verbeterd, zodat de geiten ook op 

de boerderij kunnen grazen. De uitdaging blijft om voldoende voedsel op de boerderij te 

verbouwen, zodat de geiten in de toekomst niet meer buiten de boerderij hoeven te grazen.  

Goede geiten zijn moeilijk te verkrijgen in Sri Lanka, één bok werd op een dagreis van de 

boerderij in het zuiden van Sri Lanka gekocht, om zo de kudde te verbeteren. De eigenaar 

raakte geïnteresseerd in Farm of Nambikay en is met Uthayan teruggereisd naar de 

boerderij. Het was voor deze Singalese boer een eyeopener om de gastvrijheid van en 

verbondenheid met het (Tamil) team op de boerderij te ervaren. Dat is negen jaar na het 

einde van de burgeroorlog beslist nog een nieuwe ervaring! Dit is een voorbeeld van hoe 

Farm of Nambikay Gods liefde laat zien en laat merken dat er geen verschil is in etniciteit.  

Er is tijd geïnvesteerd om meer kennis te verkrijgen over voeding en zorg voor geiten en het 

management van een geitenboerderij, onder andere door het bezoeken van een andere 

geitenboerderij.  

Totaal onverwachts heeft Farm of Nambikay de 1e prijs ontvangen in de categorie 

geitenboerderijen in Mannar District! Het team op de boerderij is terecht enorm trots en wij 

als bestuur trots op hen voor al hun inspanning en passie voor de boerderij! De prijs is een 

mooie erkenning voor het team, al hun inspanning, passie en motivatie voor de boerderij en 

voor ons als bestuur een teken dat we op de goede weg zijn.  

Dit jaar is gestart met het aanplanten van meer fruitbomen. Visteelt heeft wel een cyclus vis 

geleverd, maar door de keuze er niet teveel geld in te steken, is de opbrengst matig en levert 

de visteelt niet veel extra inkomsten. 

We hebben in 2018 afscheid genomen van de coördinator die medio 2017 was gestart. De 

nieuwe coördinator heeft zijn taken en verantwoordelijkheden goed kunnen oppakken. Ook 

heeft hij de teamleden met een beperking goed kunnen coachen, ze voelen zich 

gewaardeerd en werken graag op de boerderij. We hebben als bestuur ervoor gekozen om 

de teamleden met een beperking met ingang van 2018 te betalen vanuit een extra fonds en 

niet meer ten laste van de reguliere inkomsten te brengen. Dit doet beter recht aan hun 

talenten en mogelijkheden voor hun inzet op de boerderij.  
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Team trots met de prijs    De kudde geiten 

Een aantal maanden heeft een jongere uit Mannar, in de tijd dat hij op zijn examenresultaat 

wachtte, zich ingezet als vrijwilliger op de boerderij. Enorm enthousiast, hardwerkend en 

creatief. We kijken dankbaar op zijn inzet terug! En hopen dat hij een inspiratie is voor 

andere jongeren.  

Farm of Nambikay heeft diverse personen en groepen mogen verwelkomen. De veearts is 

geregeld geweest. Ook andere ambtenaren van diverse overheidsdepartementen (o.a. het 

Agrarische departement) weten de boerderij te vinden. 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.  

De samenwerking met ZOA (Internationale niet-gouvernementele organisatie) en OPEnE 

(lokale niet-gouvernementele organisatie) is in 2018 gegroeid met onderlinge uitwisseling. 

Ook hebben we een teamlid van OPEnE mogen verwelkomen voor één dag in de week om 

zich bezig te houden met de financiën en coaching van de coördinator. Voor de boerderij 

geen onbekende, deze persoon was de 1e coördinator van Farm of Nambikay. Met de inzet 

van deze persoon is het financiële beheer en de verslaglegging weer op niveau. Deze 

persoon is tegelijk actief in de Grace kerken, waardoor de samenwerking met deze kerken 

verder vorm heeft gekregen, onder andere in de implementatie van het projectfonds.  

Farm of Nambikay heeft ook in 2018 een aantal renteloze leningen verstrekt met als doel de 

zelfredzaamheid en inkomstenbronnen van lokale boeren te vergroten. Terugbetaling vindt 

plaats, zij het soms langzaam.  

Farm of Nambikay heeft in 2018 een aantal documenten ontwikkeld, zoals fraudeprotocol, 

werkleertraject en werknemers met een beperking.  
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In 2018 zijn de eerste groepen verwelkomd op de boerderij voor workshops en trainingen in 

het boerderijhuis. Ook is gestart met de bouw van het gastenverblijf op de 1e verdieping van 

het boerderijhuis, zodat in de toekomst ook kleine groepen, eventueel vrijwilligers en 

stagiaires, mensen die even op adem willen komen, alsook toeristen welkom kunnen 

worden geheten. 

 

Projecten 

De samenwerking met lokale kerken is toegenomen, mede door de inzet van het parttime 

teamlid zoals hierboven beschreven. De betrokkenheid van de kerken is vooral van een 

aantal kerkleiders, nog niet van grotere groep kerkleden. Dat is wel een wens van Boerderij 

van Nambikay.   

We kijken dankbaar terug op de inzet van een bevriende voorganger uit Duitsland die als 

vrijwilliger tijdens zijn verblijf in Sri Lanka een aantal trainingen en workshops op de 

boerderij heeft gegeven aan diverse groepen van de lokale kerken, zoals aan kerkleiders, 

echtparen/opvoeders en jongeren.   

Het afgelopen jaar zijn een aantal projectactiviteiten door de lokale kerken uitgevoerd. Er 

konden bijvoorbeeld meisjes van een zeer kwetsbaar gezin, zonder inkomsten, met inzet van 

het projectfonds toch naar school, zijn er een aantal waterpompen gegeven, zodat deze 

gezinnen hun stukje land kunnen bewateren en hun inkomsten verbeteren. Ook zijn een 
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aantal mensen geholpen met de betaling van medische kosten, waardoor ze toch hun 

behandeling konden krijgen.     

 

Terugkijkend 

Terugkijkend is 2018 een jaar geweest van stabilisatie en veel vooruitgang. Met 

dankbaarheid mogen we constateren dat de beoogde doelen voor 2018 zijn behaald en 

Farm of Nambikay het jaar met winst afgesloten heeft. Daarnaast is er ook in 2018 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. We zijn dankbaar dat ook zonder aanwezigheid van de initiatiefnemer deze groei 

in 2018 heeft doorgezet! 
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Plannen 2019 

De plannen voor 2019 zijn gericht op het consolideren van de boerderij en het groeien naar 

een stabiele winst. Het verbouwen van voldoende voedsel op de boerderij is een 

aandachtspunt. We willen meer bomen planten (vooral fruitbomen) en in 2019 starten met 

biologische moestuinen.  

Daarnaast willen we verder gaan met het ontwikkelen van de samenwerking met de lokale 

Grace kerken.  

De wens is om in 2019 het gastenverblijf op de 1e verdieping af te bouwen. Er zijn ideeën om 

een zaal op de 2e verdieping te bouwen die geschikt is voor grotere groepen, hiervoor is 

meer budget nodig.  
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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 2018.  

In 2018 heeft Boerderij van Nambikay opnieuw veel maandelijkse en eenmalige giften 

ontvangen van meelevende donateurs. Daarnaast ontvingen we diverse andere royale 

giften: zoals van Breman Schoorsteentechniek, EO Metterdaad  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.  

    


