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Voorwoord 

 

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

in 2019. Tevens worden de belangrijkste activiteiten van Stichting Boerderij van Nambikay 

(Nederland) kort beschreven. 

2019 was een jaar met uitersten, van nieuwe initiatieven en van ziekte onder geiten. Door 

deze ziekte is 1/3 van de kudde geiten doodgegaan. Met ook als gevolg dat er minder winst 

was om uit te delen.   

Ook in 2019 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 alle support. Het is onze wens en 

ons gebed dat dit initiatief verder uitgroeit en dat we in 2020 weer meer winst mogen delen 

met kwetsbare gezinnen en activiteiten verder kunnen ontwikkelen zoals omschreven in 

onze missie en visie.  

 

Namens het bestuur van Stichting Boerderij van Nambikay 

 

 

 

Tonie Welmers (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. cit 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 2019 

De start van 2019 was goed, onder andere met de verkoop van groot aantal geiten ten 

behoeve van een project van World Vision om teruggekeerde vluchtelingen te helpen hun 

inkomsten te vergroten. Helaas werd ook Farm of Nambikay in de maanden maart tot en 

met mei getroffen door een door wormen veroorzaakte ziekte die in heel Sri Lanka onder 

koeien en geiten heeft gewoed. Deze ziekte hebben de geiten opgelopen tijdens het grazen 

in de velden. Ondanks vaccinatie en medicatie is 1/3 van de geitenkudde hierdoor 

bezweken. Dit had een enorme impact op het team. Als er een ziekte is onder het vee, 

worden er in Nederland veel preventieve maatregelen genomen. In Sri Lanka laten ze de 

ziekte uitwoeden, dat is nu bij de ziekte onder de geiten ook gebeurd. Vanuit westerse 

aanpak niet goed te begrijpen en het geeft ook een gevoel van machteloosheid. Er is echter 

ook een voordeel van deze aanpak, namelijk dat er ook dieren zijn die resistent worden 

tegen bepaalde ziektes en niet alle dieren doodgaan.  

Met de ziekte onder de geiten is weer benadrukt dat het goed is om verschillende 

activiteiten op de boerderij te hebben. Voor de inkomsten, maar ook voor het team om 

positieve ontwikkelingen en resultaten te zien op hun werk. Eén van de nieuwe initiatieven 

zijn de biologische groenten- en fruitteelt. De fruitbomen zijn voor zowel inkomsten als 

klimaatverbetering. Via een whatsappgroep worden de groente en fruit lokaal verkocht, er is 

een vaste klantenkring. Naast het verbouwen voor verkoop was de focus op het realiseren 

van een biologische moestuin als voorbeeld en ervaring opdoen met biologische verbouw. 

Het plan was om deze kennis en voorbeelden te delen in de dorpen, zodat men bij eigen huis 

een biologische moestuin kan opzetten voor eigen groente en fruit en wat over is kan 

verkopen. Het lokale landbouwdepartement was enthousiast en er was een goede 

samenwerking met hen. Ook werden door hen trainingen gegeven. Dit eerste jaar was het 1e 

pilotjaar. Een aantal gezinnen in de omliggende dorpen zijn gestart met een biologische 

moestuin en zijn ondersteund met kennis en trainingen. We hadden dit in hogere aantallen 

willen zien en ook de ontwikkeling van een praktische handleiding van best practises en 

lessons learnt. Dit is helaas niet goed van de grond gekomen en waarschijnlijk niet het 

onderdeel wat het verantwoordelijke teamlid goed kan oppakken.  

            
 Aanleg moestuin  Biologische moestuin  oogst  
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De bouw van het gastenverblijf is afgerond. De eerste verdieping is prachtig geworden en in 

gebruik genomen. De eerste gasten zijn geweest. We hopen dat we zoiets kunnen 

betekenen voor lokale kerkleiders, wanneer die tijd nodig hebben om zich te bezinnen en 

ook voor bezoekers uit binnen- en buitenland. Daarnaast willen we (eco)toeristen kunnen 

verwelkomen, om zo ook inkomsten te kunnen genereren. Met ondersteuning van een fonds 

van EO Metterdaad werd de vergaderzaal op de tweede verdieping gebouwd, inclusief acht 

zonnepanelen. De bouw van deze vergaderzaal is in afrondende fase.  

In gesprekken met het team gaf het hele team aan dat ze blij zijn om op de boerderij te 

werken, ze vinden het team prettig. ‘Mijn leven is veranderd doordat ik nu op de Farm of 

Nambikay werk’, zo vertelde Siva, ‘Ik heb geleerd om sorry te kunnen zeggen en dat het 

goed is elkaar te ondersteunen bij taken, deze christelijke waarden en normen hebben mijn 

gedrag veranderd.’                                                                                                                                                                                                        

‘Ik werk nu voor eerst ergens een langere tijd en wil graag blijven werken. Ik heb veel 

geleerd over het houden van geiten en ben erg blij met de kans die ik krijg om te leren’ aldus 

Enoch. Prachtige voorbeelden van hoe de goede sfeer en waarden op de boerderij bijdragen 

aan het welzijn van de teamleden. Dit geldt ook voor de teamleden met een handicap, zij 

krijgen waardering voor hun werk en ervaren dat er echt naar hen geluisterd wordt, ze 

voelen zich echt gehoord.   

Farm of Nambikay krijgt regelmatig bezoekers, al dan niet gepland. Van 

overheidsfunctionarissen tot mensen die een dagje bij het kanaal relaxen en op de boerderij 

pannen komen lenen, maar ook mensen die in het noorden een boerderij willen opstarten 

en inspiratie wilden opdoen. ZOA Sri Lanka heeft ook een dag op de boerderij een 

werkoverleg gehouden. De overheid heeft er gestaan met een mobiele dental clinic bus. 

Mooi om te merken dat de boerderij steeds meer bekendheid krijgt.  

   

Door vrijwilliger gemaakt - advertentie in brochure voor toeristen – mobiele dental clinic 

Projecten 

Naast een goede werkplek voor het team en een plek voor bezinning voor kerkleiders, willen 

we ook graag van betekenis zijn voor juist de meest kwetsbare mensen in de omgeving van 

de boerderij, niet alleen voor mensen die lid van een kerk zijn. We hoorden van een meneer 
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die regelmatig bij de lokale pastor langskomt sinds hij ondersteuning heeft gekregen om zijn 

inkomsten te verbeteren. Hij vertelde dat niet alleen de ondersteuning hem helpt, maar 

vooral dat hij zich nu gezien voelt en een deel van de samenleving. Het projectfonds van 

Farm of Nambikay heeft in 2019 diverse kwetsbare mensen ondersteund, in scholing, 

medische zorg en ondersteuning verleend in het vergroten van inkomsten. Hierdoor kunnen 

zij zich nu beter redden. De voorgangers zijn op dit moment de drijvende krachten hierin, we 

hebben met elkaar gesproken hoe andere kerkleden er meer bij betrokken kunnen worden. 

Uthayan heeft in één van de lokale kerken met de gemeente gesproken over de boerderij en 

over het projectfonds.  

Terugkijkend 

Terugkijkend is 2019 een jaar geweest met grote tegenslag maar ook van zegen. We zijn 

dankbaar voor de voortgang die er op andere terreinen was. Er waren minder inkomsten 

door het verlies van veel geiten.  

Tegelijk was er ook in 2019 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.  

     

Training door overheid                Zonnepanelen          Azzola – goed voor de geiten

        

Plannen 2020 

De plannen voor 2020 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 2020 de 

biologische moestuinen verder ontwikkelen.  

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

Grace kerken.  

De wens is om in 2020 de vergaderzaal op de tweede verdieping af te maken. En om in 2020 

de zonnepanelen aan te sluiten op het elektriciteitsnet, om zo kosten te besparen op 

elektriciteit, en inkomsten bij overschot van energie. Daarnaast hopen we dat toeristen het 

gastenverblijf weten te vinden.  
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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 2019.  

In 2019 heeft Boerderij van Nambikay opnieuw veel maandelijkse en eenmalige giften 

ontvangen van meelevende donateurs. Daarnaast ontvingen we diverse andere royale 

giften. 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.  

    


