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Stichting Thiru Valagum Farm opgericht 8 April 2003, behartigt de fondswervingsactiviteiten ten
behoeve van het project in India. De stichting verspreidt in Maart, Juli en November de Nieuwsbrief
‘Heilzame Aarde’ onder zo’n 200 lezers in binnen- en buitenland. Ook verzorgt zij projectpresentaties en
publiciteitsacties m.n. in Zeeuws Vlaanderen.
Bestuur Maurice (voorzitter) en Marian Vereecken, Peter (1e secretaris) en Frieda Impens, Francois (2e
secretaris, penningmeester) en Cecile Impens en Mieke Stroucken.
Contact Francois Impens, De Veste 172 C, Oostelijk Bolwerk, 4531 GX Terneuzen.
Tel 0115-621344
E-mail ; sennimi@zeelandnet.nl
Folder
Op aanvraag sturen wij u onze informatieve folder toe.
Website
www.heilzame-aarde.nl
Websitelinks
www.zeeuwsewereldatlas.nl
www.eparochie.nl
www.banyanbuitenlandstages.comwww.indianet.nl
ANBI De stichting is door de belastingdienst aangewezen en geregistreerd als
Algemeen Nut Beogende Instelling.
Dit betekent dat uw donaties/giften aan onze stichting aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.
Kamer van Koophandel
Dossier no. 22052479
Triodos Bank
Postbus 55 3700 AB Zeist
Rek Nr 21 21 91 187
Thiru Valagum Farm, Gerrit Impens, Terneuzen.
Hoe helpt u Thiru Valagum Farm?
Met onze Vriendenkaart kunt u uw eigen vrije gift regelen.
Met deelname aan de Vriendenloterij steunt u ons werk en maakt u kans op een prijs.
U kunt ons uitnodigen bij uw vereniging, club of werkgever, om eenprojectpresentatie te houden over
plattelandsontwikkeling onder de Dalits in India.
De stichting werd/wordt gesteund door;
Landelijke medefinancierings-organisaties te weten NCDO
en Vastenactie CORDAID.
De Elisabeth Parochie Midden Zeeuws Vlaanderen Vastenacties.
De ‘White Group’ te Breskens.
MIVA en WOS in Noord Brabant. Iona Stichting te Amsterdam.
Het Reynaert College te Hulst en de Zonneschool te Terneuzen.
Provincie Zeeland en Millenniumgemeente Terneuzen.
Wereldwinkel en Rotary Club te Terneuzen.
Prive-donaties uit de vriendenkring ten gunste van ons ‘Sociaal Welzijns Fonds’.
De stichting is winnaar van Dagblad BN De Stem ‘Ontwikkelingsprijs 2005’.
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Nieuws van

Stichting Thiru Valagum Farm
Ten dienste van Thiru Valagum Farm Project

Beste vrienden van Thiru Valagum Farm,
Afgelopen winter hebben mijn vrouw en ik weer enkele maanden doorgebracht op
Thiru Valagum Farm in zuid India. We zijn erg verblijd dat we weer zo’n grote reis
naar onze (klein-) kinderen hebben mogen ondernemen op onze gevorderde
leeftijd. Je ervaart allerlei kanten van het leven aldaar als je middenin de
dorpsgemeenschap verblijft. De overgebleven tradities hebben hun nostalgische
kanten, maar de achtergebleven ontwikkeling van de armen blijft onaangename
verrassingen geven. Door het bos van sociale verwikkelingen is het moeilijk te
manoevreren richting een welvarender bestaan.
Met de gedane investeringen in het project lijken we nu voor een groot
gedeelte
Tezijn voorzien van de basisvoorzieningen, om aan het echte werk alle aandacht te
geven; met mensen werken aan een gezonder landschap en aangenamer
gemeenschapsleven.
Onze achterban, sponsors en vrienden mogen er op rekenen, dat een steuntje in de
rug voor de uitvoering van de toekomstige programma’s voor m.n. kinderen en
vrouwen heel erg welkom blijft. Zoals altijd onze dank daarvoor.
Tijdens ons verblijf in India hebben we een cycloon meegemaakt komende uit de
golf van Bengalen/Indische Oceaan. Dit heeft in de regio en rondom Thiru Valagum
Farm veel schade aangericht. Op het project waren er gelukkig geen ongelukken te
melden en kwamen de boerderijdieren er ook goed van af. Wel was er behoorlijk
schade aangericht aan de bosaanplanting, de groentekas, de omheiningen en wat
minder aan de gebouwen. Dhanalakshmi en Gerrit hebben voor het opmaken van de
bestedings-rapportages zes maanden uitstel gekregen van Vastenaktie Cordaid.
We zijn zeer dankbaar voor deze toezegging.
Enkele bijzonder mooie momenten tijdens ons verblijf waren vooral de
traditionele Kerstnacht in een katholieke kerk in Pondicherry en een weekje
rondtouren door de theeplantages van de Nilgiri Hills.

Nog een nieuwtje voor donateurs. Er is vanaf 2012 een meer gunstige
regeling gekomen betreffende het opvoeren van giften/donaties bij de inkomsten
belasting. Hogere donaties kunnen worden geschonken aan een ANBI (Algemeen
Nut Beogende Instelling) zoals Thiru Valagum Farm alvorens de z.g. drempel te
bereiken. Hierdoor wordt een grotere teruggave van de inkomstenbelasting-dienst
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mogelijk. Dit is aardig van onze overheid, aantrekkelijk voor welwillende donateurs
en gunstig voor ontwikkelingsprojecten.
Ondertussen zijn we ook op het internet te vinden met onze door de Rotary Club
Terneuzen gefinancierde website; www.heilzame-aarde.nl
Nogmaals onze hartelijke dank voor ieders betrokkenheid en steun.
Namens het bestuur wens ik u allen een Zalig Paasfeest toe en graag tot ziens
tijdens presentaties en promoties in 2012.
Francois Impens,
Penningmeester, 2e Secretaris Stichting Thiru Valagum Farm.

Zicht na de cycloon vanaf de nieuwbouw over de boerderij.

Nieuws van

Thiru Valagum Farm Project
voor Ecologie, Landbouw en Mens op weg

Beste vrienden in Nederland en Belgie,
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Wat behoort tot de erg leuke momenten van de afgelopen maanden is het bezoek
aan India van opa en oma Impens die nog steeds actief zijn voor onze stichting in
Nederland. Daarnaast kregen we bezoek van Dada Vanditanandha, de
gemeenschapsleider van Ananda Marga in Polen. Als Indiase Brahminer heeft hij
ons project een landzegening aangeboden.
De 6e en tevens laatste Vastenactie Cordaid ten behoeve van Thiru Valagum Farm
is nog steeds in volle gang. Ondertussen zijn we nog overeind aan het krabbelen
vanwege een cycloon, die ons gebied teisterde afgelopen 30 December. Je beseft
dan hoe kwetsbaar onze leefomgeving is. Het zijn vooral de hutbewoners die het
hebben moeten ontgelden. Inclusief directe hulp reikt onze schadepost tot zo’n
Euro 3.750,-. Gelukkig heeft onze medesponsor Cordaid vanwege de cycloon ons
wat meer tijd gegund, om overeengekomen investeringen te realiseren. We zijn
bezig met herstel van daken, en omheiningen en het opruimen van de ravage in de
bomenplantages.
De Vastenactie voert campagne voor Thiru Valagum Farm onder het motto;
‘De droom in vervulling’. De droom komt pas echt in vervulling zodra onze
aandacht niet meer wordt opgeeist om gebouwen neer te zetten, maar om
programma’s te draaien voor enkele honderdtallen mensen. Alle investeringen voor
ons ontwikkelingsproject zijn geschonken door verscheidene fondsen en onze
welwillende achterban. Geweldig. Het aangekochte land en de verrijzende
gebouwen
maken
het
mogelijk
ecologisch
te
boeren,
kinderen
onderwijsprogramma’s te bieden en vrouwen te begeleiden met microkrediet. De
hopelijk in aantal toenemende bezoekers (studenten, vrijwilligers en ecotouristen) krijgen steeds meer ruimte om te verblijven in de nieuwbouw op het
project (Thiru Valagum House en Michael House).

Onze allereerste zorg is de boerderij met haar ecologische kringlopen, het bos, de
landbouwgewassen, de boerderijdieren en de landarbeiders. We zijn in 2006 een
boerderij van 5 hectare kunnen starten, wat als duurzaam model staat voor de
toekomst. We bevinden ons temidden van een landschap dat eerder wordt
verbruikt dan verzorgd en de dorpsbevolking loopt achteraan in de rij in de
economische ontwikkelingen. De dorpelingen eisen daarom ook veel aandacht op.
Het bos wat we afgelopen jaren hebben aangeplant op de boerderij is voor de
helft aan flarden geblazen door de cycloon. We gaan dus de komende jaren gewoon
weer verder met boompjes planten totdat weer 1/3 deel van het land is bebost.
Vooral kinderen en jeugd worden hier in betrokken.

5

De akkerbouw zit steeds in de lift. Met vier rijstsoorten hebben we de afgelopen
jaren oogsten beginnend vanaf slechts 500 kg per hectare tot nu ruim 2.500 kg
per hectare kunnen bereiken. De teeltlaag is maar een tot twee decimeter diep en
behoeft heel veel aandacht voor een toenemende vruchtbaarheid. De
landbouwprijzen blijven laag, dus halen we nog maar net de kostprijs terug uit ons
arbeidsintensief en milieuvriendelijk werk. Pluspunten zijn dat we grond en water
sparen en de voedingskwaliteit ruim boven de gemiddelde rijstsoort in India ligt.
We telen rijstsoorten en ook andere gewassen die tot de traditionele
akkerbouwgewassen horen en we maken deel uit van een groepje ecologische
zaadvermeerderaars.
We zijn nog volop aan het investeren in de gebouwen voor meer boerderijdieren.
Het rieten dak van de veestal moet gerapareerd worden vanwege de boze
windstoten. De nieuwe koeiestal is in aanbouw voor onze opgroeiende stier en 6-8
koeien met kalveren. Het eendenverblijf bovenop de visvijver is nu nagenoeg
gereed om 50 eenden te houden. Een tweede visvijver komt er ook. De oude
veestal wordt schapestal. En een pluimveestal is gepland. Kortom, er moet nog veel
worden gebouwd en we streven er naar dit binnen twee jaar te hebben
gerealiseerd.

Thiru Valagum Farm is een initiatief dat is ingebed in het sociale leven van de ons
omringende dorpsgemeenschap. Velen zijn financieel zwak, slecht gevoed en
behuisd, weinig onderwezen en doen het zware werk als ze daar de wilskracht voor
vinden. Daarbij zijn er allerlei obstakels die een arme bevolking in een wurggreep
houden zoals alcoholisme en geweld, prostitutie en toenemende aids. Hier ligt ons
uitgangspunt. Vanuit de diepte omhoog. Dat gaat niet snel, maar lukt alleen als we
als project, stichting en achterban na de basisinvesteringen tesamen verder
werken aan een positieve mentaliteitsverandering onder de achtergestelde Dalits
op het zuid Indiase platteland. Uw doorlopende verbintenis als achterban en
sponsors met Thiru Valagum Farm maakt een ononderbroken zorg en aandacht
mogelijk voor de Dalits en hun omgeving.
We verwelkomen in toenemende mate studenten, vrijwilligers en gasten om ons bij
te komen staan. Dan is er echt sprake van ontwikkelings-samenwerking met elkaar
en voor elkaar.
Voor straks wensen wij u allen een levenskracht schenkende Pasen toe.
Dhanalakshmi en Gerrit Impens voor Thiru Valagum Farm Project.
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Tweede verdieping Thiru Valagum House. Beneden het eendenhuis bij de visvijver.

Thiru Valagum Farm Project

Voor Ecologie, Landbouw en Mens op Weg

Plattelandsontwikkeling temidden van de Dalit gemeenschap.
Voor Ecologie met onsEco-center

Workshops ecologie, landbouw en hygiëne.
Verzorgen van ecotoerisme, stages en vrijwilligerswerk.
Organiseren van zomerkampen voor Dalit jeugd/tehuizen.
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Voor Landbouw met onze Boerderij

5 Hectare inheemse en biologisch dynamische kleinschalige zelfvoorzienende landbouw
temidden van de Dalit boerengemeenschap.

Voor Mens op Weg met ons Onderwijs

Aanvullend avondonderwijs en ambachten voor Dalit-kinderen en jeugd.
Coaching in duurzaam huishoudmanagement en huisnijverheid aan Dalit vrouwengroepen.

Thiru Valagum = Heilzame Aarde
ontwikkelingssamenwerking van mens tot mens

door uw betrokkenheid in Nederland
of door uw bezoek als eco-tourist, student of vrijwilliger aan ons project in India.

.

www.heilzame-aarde.nl
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