
 

 

 

 

Bezoek op Farm of Nambikay - Boerderij tijdens lockdown  

 

Het plan was om tijdens Uthayan’s reis af en toe een update over Boerderij van Nambikay te mailen. 

Dat is niet gelukt, dus nu is het hoog tijd voor een update! 

Uthayan zijn tijd op de boerderij moest ingekort worden door het coronavirus. Dat geeft een onaf 

gevoel, want hij wilde nog veel doen - op de boerderij en in de omgeving. Door de lockdown in Sri 

Lanka kon Uthayan niet meer buiten de boerderij actief zijn. Op de boerderij is er veel werk verzet. 

Hieronder een aantal van Uthayan’s impressies en werkzaamheden! 

 

Mijn eerste indruk: veel groen en veel bomen, dat maakt mij blij. En ook om het Super Napier gras 

en het complete huis in het echt te zien. En alle opgewekte hardwerkende medewerkers. Ik wilde 

graag de gehele periode op de boerderij verblijven. Maar helaas, doordat er geen water opgepompt 

kon worden door te lage elektriciteit, heb ik eerst bij mijn broer gelogeerd. De 2e helft van mijn 

verblijf kon ik op de boerderij overnachten! 

       

 

Ik heb samen met het team aan aantal belangrijke dingen opgepakt. Onder andere het opknappen 

van de weg tussen ingang en boerderijhuis, het weiland waar geiten kunnen grazen, uitbreiding van 

de biologische moestuin, grassen (CO3 en Super Napier), de manier van geiten voeren, opruimen 

rond het huis (restafval van constructiewerk huis) en fruitbomen snoeien.  

Ook met alle werkers een gesprek gehad.  

Buiten de boerderij had ik ook activiteiten gepland. Bijvoorbeeld met schoolbezoeken, supermarkt, 

projectbezoeken, kerken, overheid, geitenboerderij. Maar helaas gingen die niet door, eerst door 

tijdgebrek (onze medewerker Siva zijn vader is plotseling overleden door hartaanval) en in de laatste 

week was er door de lockdown geen mogelijkheid, helaas. 

 

 

 



 

Geiten 

Wij hebben nu 85 geiten (groot en klein). Door 

de ziekte onder de geiten in 2019 hebben we de 

goede moedergeiten verloren. De bok is goed. 

Nu is het de tijd om te besluiten welke geiten te 

verkopen en welke geiten we willen houden. 

Door het coronavirus is de mogelijkheid voor 

verkoop op korte termijn nog onduidelijk.  

 

 

 

Gras en inkuilen 

De omheining van een stukje grond dat eerder voor rijstverbouw werd gebruikt, is nu opgepakt. 

Daardoor kunnen binnenkort de geiten meer op de boerderij blijven grazen. Op die dagen kan Siva bij 

meer werk op de boerderij helpen omdat hij dan niet met de geiten buiten de boerderij hoeft te zijn. 

In deze periode is de zon te fel en is het te heet om veel uren in de zon te werken.  

Inkuilen is grotendeels onbekend in dit deel van Sri Lanka. Sinds een aantal jaren zijn we hiermee 

bezig. Het is niet makkelijk, inkuilen neemt veel tijd. Als je het niet goed doet, mislukt het. Dat is 

jammer van het gras en de tijd - het gebeurt helemaal handmatig en is daardoor arbeidsintensief. 

Maar het helpt om voldoende voer te hebben.  

De hakselaar doet het niet goed, we hebben een nieuwe nodig maar geld hiervoor ontbreekt.  

We hebben verschillende grassen met goede voedingsstoffen voor vee op de boerderij. Stekjes delen 

we met omringende boeren zodat ze kwaliteitsgras kunnen verbouwen.   

    

Biologische groenten 

Ik merk dat het op biologische manier groente 

verbouwen in de omgeving steeds meer bekend 

wordt. Dat is goed nieuws! Meerdere mensen zijn er 

nu mee bezig. Maar in Mannar kopen mensen nu 

nog liever goedkopere dan biologische groente - net 

als in Nederland. Op scholen is er sinds kort een 

programma over biologisch moestuinieren. Er is een 

schoolcompetitie wie de mooiste/beste moestuinen 

heeft. Een school heeft advies gevraagd bij de 

boerderij.  

Een aantal mensen willen graag op deze manier hun 

moestuin houden en hebben contact met de 

boerderij. Tijdens mijn bezoek op een zondag aan de 

Grace kerk dichtbij de boerderij, vertelden een 

aantal mensen dat ze gestart zijn met biologisch 

verbouwen - ze willen hier meer over weten.  



 

 

Op de boerderij worden veel groenten gebouwd en verkocht. Ik vind dat dit nog wel  netter kan, 

zodat het er ook aantrekkelijker uitziet en een goed voorbeeld voor bezoekers is.  

 

Boerderijhuis/Guesthouse/2e verdieping  

Het bouwen is bijna klaar! Op de 2e verdieping worden de laatste dingen nog afgewerkt. Het eerste 

seminar staat al gepland voor juni - of dit doorgaat ivm coronacrisis weten we niet.  

Tijdens mijn tijd op de boerderij hebben twee toeristen via airbnb een kamer gehuurd. Het was erg 

leuk om dit mee te maken en we hopen dat na de coronavirus meer toeristen het guesthouse weten 

te vinden.  

 
 

Elektriciteit /zonnepanelen  

Op de boerderij blijkt de elektriciteit een te laag voltage te hebben. Dit is nooit doorgegeven door het 

electriciteitsbedrijf…. Hierdoor ging onder andere de waterpomp steeds stuk en konden we geen 

water oppompen. Voor het guesthouse moeten we een nieuwe connectie aanvragen ivm een ander 

tarief. Dan komt een goede aanleg dichterbij en is het probleem opgelost. Overleg met het 

electriciteitsbedrijf heeft me veel tijd gekost, en helaas geen kostenbesparing opgeleverd. We 

hebben extra geld (Euro 1.000) moeten betalen voor de andere connectie. Door de coronavirus 

beperkingen is het nog onduidelijk wanneer dit werk wordt gedaan. Pas nadat deze 

elektriciteitsverbinding is aangelegd, kunnen de eerste zonnepanelen worden aangesloten en kunnen 

we gebruik maken van zonne-energie.  Dán kunnen de zonnepanelen geplaatst worden die met de 

opbrengst van het benefietconcert van Grace & Glory zijn gekocht. Ik kijk uit naar het moment dat 

we eindelijk de zonnepanelen gaan gebruiken voor de boerderij, en met het surplus extra inkomsten 

ontvangen voor de boerderij! 

 

Al met al is er veel om dankbaar voor te zijn - het was fijn om deze weken op de boerderij met het 

team samen te werken, de vooruitgang te zien en samen te praten en te werken aan verdere 

ontwikkelingen.  

Ook was het mooi om de verhalen te horen van mensen die door het projectfonds geholpen zijn. Die 

verhalen volgen nog!  


