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Voorwoord 

Dit jaarrapport geeft kort weer wat de activiteiten waren van Farm of Nambikay in 2020.  

In 2020 is de samenstelling van het bestuur van Stichting Boerderij van Nambikay 

(Nederland) gewijzigd. Wij hebben een nieuw langjarig beleidsplan met elkaar opgesteld om 

zo richting te kunnen geven aan onze werkzaamheden maar ook om de juiste keuzes te 

maken voor de gerichte ondersteuning van Farm of Nambikay. Verder werd 2020 met name 

gekenmerkt door Covid-19, niet alleen in Nederland maar ook in Sri Lanka. Bijna de hele 

wereld zat op slot en dat maakte het er niet eenvoudig op. Op afstand zagen we wel kleine 

mooie stappen, zoals de zonnepanelen die klaar werden gemaakt voor gebruik. De 

aansluiting liet dan wel weer even op zich wachten door de pandemie.   

 

Farm of Nambikay heeft mede door onze steun in de regio een steeds betere bekendheid 

gekregen door het op een andere manier (duurzaam en biologisch) de boerderij te runnen. 

Regelmatig zijn er bezoekjes om informatie te verkrijgen. Ook het Guesthouse is inmiddels 

gereed voor gebruik maar ook hier gooide Covid-19 helaas “roet in het eten”. 

Ondanks de lastige situatie zien we kleine positieve stapjes en voortgang in de ingeslagen 

weg om de “Droom van Farm of Nambikay” dichterbij te brengen: 

• In 2030 is de Farm of Nambikay, een duurzaam gedreven en zelfvoorzienende 

boerderij. 

• In 2030 is de Farm of Nambikay, een toerustingsplaats op het gebied van sociale 

cohesie en verbinding (nationaal en internationaal) met oog voor brede inclusiviteit. 

• In 2030 is de Farm of Nambikay, een betekenisvolle organisatie in de omgeving die 

via kleinschalige projecten “profit” toevoegt. 

• De basis van de Droom is: De liefde voor de naaste met Jezus als voorbeeld! 
 

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 2021 weer extra mogelijkheden 

krijgen om kwetsbare gezinnen te ondersteunen en activiteiten verder te kunnen 

ontwikkelen.  

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 Farm of Nambikay 2020 

Ook in Sri Lanka en op Farm of Nambikay stond 2020 in het teken van de Covid-19 

pandemie. De eerste maanden waren goede maanden, waarin ook Uthayan een aantal 

weken op de boerderij kon zijn, kon meewerken, de werkzaamheden en planning bespreken 

en ter plekke het team kon coachen. Vanaf maart 2020 hield de Covid-19 pandemie ook Sri 

Lanka in de greep en konden aantal teamleden (waaronder de coördinator) een aantal 

weken niet naar de boerderij komen i.v.m. een lockdown. Dankbaar zijn we voor de inzet 

van de teamleden die op en in de buurt van de boerderij wonen en ook vrijwillige inzet van 

een gemeentelid. Op deze manier kon de boerderij toch doorgaan.  

De geiten hebben een goed jaar gehad: meer nakomelingen van goede geiten, goede 

voeding en weinig ziekte. Een nieuw soort gras geeft betere oogsten en meer voeding. De 

voedselvoorziening op de boerderij is bijna voldoende, zodat de geiten vooral op de 

boerderij kunnen grazen.  

In 2020 is het niet goed gelukt om de modelmoestuin op de boerderij goed te ontwikkelen 

en in de dorpen te introduceren. De Covid-19 lockdown is de voornaamste reden, door te 

weinig mankracht is de moestuin niet goed ontwikkeld.  

De verkoop van geiten, groenten en fruit heeft in 2020 minder winst opgebracht. Dit komt 

doordat de prijzen op de markt laag zijn, doordat in de huidige Covid-19 periode de grotere 

lokale boeren hun groenten en fruit niet op hun normale markt kunnen afzetten en het 

lokaal voor lage prijzen verkopen. De verkoop van biologische groenten en fruit verliep 

vooral via een WhatsApp groep.  

De fruitbomen ontwikkelen zeer goed en veel gaven voor het eerst vrucht, zoals de 

mangobomen. De kokosbomen hebben voor het eerst gebloeid en zullen in 2021 hun eerste 

vruchten geven. Er zijn in het afgelopen jaar meer (fruit)bomen geplant op de boerderij. Op 

deze manier wil Farm of Nambikay bijdragen aan het creëren van bewustwording van het 

belang van bomen voor het klimaat.   

Kennis, vaardigheden en attitude van het team van Farm of Nambikay zijn gegroeid op 

gebied van farm management, verzorgen van dieren, verbouwen van groenten/fruit. Lokale 

boeren weten steeds meer de boerderij te vinden. Nieuwe inzichten worden gedeeld en 

kwaliteitsgras wordt uitgedeeld. Er was goede samenwerking met het Agricultural 

Department.  

In het team zijn een aantal wisselingen geweest, het echtpaar wat op de boerderij woonde 

en werkte is verhuisd naar een dorp dichtbij, en een ander echtpaar is op de boerderij 

komen wonen en werken. Ook hebben we afscheid genomen van het teamlid die de 

biologische groenteteelt verder heeft ontwikkeld, die graag iets nieuws wilde gaan doen.  .   
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Het guesthouse heeft toch in 2020 een aantal gasten kunnen ontvangen, 2 internationale 

toeristen net voor de lockdown en gasten uit de buurt. Meer was niet mogelijk door de 

geldende reisbeperkingen. Naast de verdieping voor het guesthouse is er in 2020 gebouwd 

aan de zaal voor seminars en trainingen. Deze ruimte is door bouwvertraging t.g.v. Covid-19 

nog niet helemaal gebruiksklaar.  

De zonnepanelen zijn na veel inspanning van Farm of Nambikay met een jaar vertraging 

eindelijk door de landelijke netbeheerder in december aangesloten op het elektriciteitsnet. 

Vanaf 2021 zullen we hiervan inkomsten ontvangen.  

 

Projecten 

Vanaf april 2020 zijn door corona en de lockdown geen toerustingsactiviteiten op de 

boerderij geweest. De economische gevolgen waren in 2020 in het gebied van Farm of 

Nambikay beperkt, maar wel voor de boerderij als bedrijf. Daardoor waren er in 2020 weinig 

fondsen om te besteden aan projecten. Wel kon Farm of Nambikay bijdragen aan het 

planten van bomen langs de Mannar-Jaffna weg. We hopen in 2021 weer meer te kunnen 

bijdragen aan projecten.  

 

Terugkijkend 

Terugkijkend is 2020 een jaar geweest als geen ander, internationaal, en ook in Sri Lanka en 

voor Farm of Nambikay. Hierdoor hebben veel geplande activiteiten geen doorgang 

gevonden en is er ook geen winst geweest voor projectactiviteiten.  

We zijn dankbaar voor wat wel doorgang kon vinden en kijken uit naar een beter 2021.  De 

meeste plannen voor 2020 nemen we mee naar 2021.   
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Plannen 2021 

De plannen voor 2021 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 de biologische 

moestuinen verder ontwikkelen.  

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

Grace kerken.  

Ook hopen we dat na de Covid-19 pandemie de vergaderzaal op de tweede verdieping 

gebruikt zal worden voor trainingen en toerustingsactiviteiten. Daarnaast hopen we dat 

toeristen het gastenverblijf weten te vinden. Ook hopen we extra zonnepanelen te kunnen 

aanschaffen, als bijdrage voor het klimaat en als inkomsten door teruggave energie aan het 

elektriciteitsnet.  

 

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 2020.  

In 2020 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.  

    


