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Voorwoord 

Dit jaarrapport geeft kort weer wat de activiteiten waren van Farm of Nambikay in 2021. Het 

is een kort jaarrapport, doordat Covid-19 ook dit jaar veel van de activiteiten heeft beperkt.  

In 2021 is de samenstelling van het bestuur van Stichting Boerderij van Nambikay 

(Nederland) ongewijzigd gebleven. Ook 2021 werd met name gekenmerkt door Covid-19, 

niet alleen in Nederland maar ook in Sri Lanka. Veel kwam tot stilstand in het land en het 

was het voor de lokale bevolking een moeilijk jaar, zowel sociaal, educatief en economisch. 

Ook het toerisme kwam verder tot stilstand. Op Farm of Nambikay was weinig van de 

geplande ontwikkelingen mogelijk, door reisbeperkingen en door beperkingen opgelegd 

door de overheid en lokale ondernemers en door de slechte economische situatie.  

Hoewel de terugslag door de negatieve effecten van Covid-19 goed merkbaar was in de 

opbrengsten van Farm of Nambikay, zagen we ook positieve veranderingen, zoals grotere 

betrokkenheid van lokale kerken. Daarmee konden we ter plekke ook stabiliteit zien en in 

nabije toekomst weer goede mogelijkheden om verder te gaan op 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 2022 voor Sri Lanka een beter jaar wordt en dat Farm of Nambikay weer 

verder kan ontwikkelen en van betekenis kan zijn.  

 

Namens het bestuur van Stichting Boerderij van Nambikay 

 
 

Tonie Welmers (voorzitter) 
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Missie en doelstellingen 

Missie en strategieën 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.  

 

Deze missie wil Boerderij van Nambikay vormgeven door de volgende operationele doelen: 

1. Bijdrage leveren aan het beheren van een professionele, duurzame, innovatieve en 

zelfvoorzienende 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 lokale bevolking (boeren en niet-boeren) 

• Christelijke naastenliefde in praktijk brengen 

• de Grace Community Churches versterken in hun relevantie van kerk-zijn in de samenleving. 

 

 

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 2021 

Ook in Sri Lanka en op Farm of Nambikay stond 2021 in het teken van de Covid-19 

pandemie. Door de steeds weer terugkerende lockdowns en reisbeperkingen tussen stad en 

boerderij kon de werker die verantwoordelijk is voor de biologische gewassen en bomen niet 

regelmatig op de boerderij werken. Dit heeft een nadelig effect gehad op het verder 

ontwikkelen van de biologische gewassen op de boerderij, het realiseren van een 

modelmoestuin en op het introduceren van biologische moestuinen in de lokale 

gemeenschappen.  

De geiten hebben ook dit jaar een goed jaar gehad. Er zijn zo’n 30 geitjes geboren. Nadat in 

2020 gestart was met het uitproberen van inkuilen, is dit in 2021 verder ontwikkeld. Het 

nieuwe soort gras (Super Napier) heeft hoge productie, voldoende voor de geiten, en ook 

voor verkoop van gras aan lokale boeren om zelf te gaan verbouwen. Farm of Nambikay is 

de eerste boerderij in de omgeving die gewassen inkuilt. We kiezen bewust voor kleinschalig 

en handmatig inkuilen. Enkele lokale boeren hebben hun interesse getoond voor deze voor 

hen nieuwe techniek.  

De verkoop van geiten, groenten en fruit heeft net als in 2020 ook in 2021 minder winst 

opgebracht door de lockdowns. De fruitbomen ontwikkelen zich goed en brengen vruchten 

voort. Voor het eerst konden kokosnoten geoogst worden van de kokospalmen.   

In samenwerking met het Agricultural Department heeft Farm of Nambikay een proefveld 

aangelegd van biologische rijstteelt volgens een techniek die minder rijstzaad gebruikt. Via 

de lokale organisatie OPENE hebben een aantal lokale boeren die ook een proefveld met 

biologische rijstteelt hebben aangelegd, de groei en oogst gevolgd. Samen met lokale boeren 

hebben Farm of Nambikay en Agricultural Department de rijstteelt en -oogst geëvalueerd.  

Hoewel de oogst lager was, was het resultaat goed, omdat de kosten lager waren en het 

land minder wordt uitgeput. Het land moet herstellen van jarenlang kunstmestgebruik. De 

biologische rijstteelt bleek een juiste aanpak te zijn, want gedurende het seizoen verbood de 

regering van de ene op de andere dag het gebruik van kunstmest. Dit besluit is wel 

teruggedraaid, echter het is onzeker voor welke termijn.  

De coördinator ter plekke heeft gekozen voor een andere richting qua werk, en we hebben 

afscheid van hem genomen. In verband met de verminderde mogelijkheden en inkomsten in 

de Covid-19 periode, hebben we besloten om niet op dit moment op zoek te gaan naar 

nieuwe coördinator en nieuwe werkers, maar met zo weinig mogelijk werkers de boerderij 

draaiende te houden. De betrokkenheid van de lokale kerken resulteerde in afspraken voor 

betaalde parttime inzet van twee personen per 2022. 

Het guesthouse heeft ook in 2021 slechts een paar gasten kunnen ontvangen door de 

geldende reisbeperkingen. Door de beperkingen is er ook vertraging in de afwerking en 

gebruiksklaar maken van de zaal voor trainingen en toerustingsactiviteiten.  

De zonnepanelen voldoen goed en brachten vanaf dit jaar inkomsten in.   
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Projecten 

We zijn dankbaar dat ondanks minder inkomsten door corona, toch een aantal activiteiten 

uitgevoerd konden worden. Een aantal families, met gebrek aan inkomsten door de crisis, 

konden ondersteund worden met voedselpakketten in Hatton en Mannar. Twee jongens 

hebben ondersteuning ontvangen zodat ze hun schoolopleiding (voortgezet onderwijs) 

kunnen voortzetten, één heeft zijn eindexamen kunnen afronden. Ook is er een gitaar 

aangeschaft voor een lokale kerk, zodat jongeren gitaar kunnen leren spelen en muziek 

maken.  

 

Terugkijkend 

Na 2020 hadden we wereldwijd de hoop dat 2021 een beter jaar zou worden. Voor Sri Lanka 

is dat niet uitgekomen. Vaccinaties zijn in Sri Lanka later gestart dan in de Westerse landen. 

Terugkijkend is ook 2021 een moeizaam jaar geweest in Sri Lanka, en voor Farm of 

Nambikay. Hierdoor hebben veel geplande activiteiten geen doorgang gevonden en is er ook 

weinig winst geweest voor projectactiviteiten. Dankbaar zijn we voor de toegenomen 

betrokkenheid van het lokale adviescomité en de groeiende samenwerking met de lokale 

Grace kerken.  

We zijn dankbaar voor wat wel doorgang kon vinden en kijken uit naar een beter 2022.  De 

meeste plannen voor 2021 nemen we mee naar 2022.   

 

Plannen 2022 

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. Ook hopen we een aantal machines en een voertuig te 

kunnen aankopen. 

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

Grace kerken. Ook willen we met de lokale NGO OPEnE nagaan hoe we elkaar kunnen 

aanvullen en samenwerken.  

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

afgewerkt kan worden en in gebruik kan worden genomen voor trainingen en 

toerustingsactiviteiten. 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 bestuur heeft 4 keer 

vergaderd, op deze bestuursvergaderingen waren ook de initiatiefnemers Uthayan en 

Jakolien Meas aanwezig  

Het financieel jaarverslag geeft onder andere een kort overzicht van de mooie financiële 

support die het project heeft mogen ontvangen in 2021.  

In 2021 heeft Boerderij van Nambikay opnieuw 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.  

    


