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Dhanalakshmi voor Thiru Valagum House- een Vastenaktie
Project –wordt volgende winter in gebruik genomen.
12-12-2012 vindt er een speciale feestelijke bijeenkomst
plaats- om de zegen te vragen voor een goede toekomst.
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Stichting Thiru Valagum Farm
Ten dienste van Thiru Valagum Farm Project in India
Secretariaat Peter Impens, Driewegenweg 19, 4522 GW Biervliet
Tel 0117-301600
E-mail; impenspa@zeelandnet.nl
Penningmeesterschap Francois Impens, De Veste 172 C, Oostelijk Bolwerk, 4531
GX Terneuzen. Tel 0115-621344
E-mail ; sennimi@zeelandnet.nl
Triodos Bank
Postbus 55 3700 AB Zeist Rekeningnummer 21 21 91 187
Gerrit Impens inzake Thiru Valagum Farm Terneuzen
Kamer van Koophandel Dossier nr 22052479
De stichting werd/wordt gesteund door;
Landelijke medefinancieringsorganisaties te weten NCDO en Vastenactie CORDAID.
De Elisabeth Parochie Midden Zeeuws Vlaanderen Vastenacties. De ‘White Group’ en van
Vugt Constructiebedrijf 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.
Privé-donaties uit de vriendenkring ten gunste van ons ‘Sociaal Welzijns Fonds’.
De stichting is winnaar van Dagblad BN De Stem ‘Ontwikkelingsprijs 2005’.

Duurzame Internationale Samenwerking draagt bij aan





opwaardering van ecologische waarden door
een waarachtig rentmeesterschap voor de Schepping
opwaardering van materiele waarden door te streven naar
toegepaste ethisch verantwoorde milieuvriendelijke technologie
opwaardering van sociaal economische waarden door het
voortzetten van maatschappelijk verantwoord ondernemen
opwaardering van culturele waarden door deelname aan
een gewetensvol bewustwordingsproces voor Aarde en Mens
Thiru Valagum Farm wilt bovenstaande visie uitdragen.
Dit kunnen we niet alleen.
Welkom als vriend!
Onze hartelijke dank.
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Nieuws van

Stichting Thiru Valagum Farm
en Thiru Valagum Farm Project

Beste vrienden,
Afgelopen voorjaar was Gerrit even overgekomen uit India om zijn
documenten in orde te maken. Van de gelegenheid werd goed gebruik
gemaakt. Er zijn drie stichtings-bestuurs vergaderingen gehouden, goed
voor 8 uren intensieve discussies. Gerrit heeft Thiru Valagum Farm
Project gepresenteerd voor Werkgroep Ontwikkelings Samenwerking
Teteringen, bejaardentehuis De Veste Terneuzen, constructiebedrijf van
Vugt Breskens, Emaus Kerk Terneuzen en rusthuis Zwartzusters Aalst
(B). Ook waren we o.a. aanwezig tijdens diensten ism de White Group
Breskens in verzorgingstehuizen de Vurse Axel en Ter Schorre
Terneuzen. Tijdens dorpsfeesten in voorjaar en zomer in Zeeuws
Vlaanderen presenteert het bestuur het werk van Thiru Valagum Farm.
Ondertussen is het nieuwe schooljaar aangebroken voor het aanvullend
avondonderwijs in Veerapar dorp. Voor 10 jongens uit Deviyanandal dorp is
er een zomerkamp georganiseerd met werk op boerderij en in de bouw.
Tevens ontvingen ze een motiverend woord om hun school voort te zetten
en is hun beurs gespekt om weer aan te sluiten op de middelbare school.
Uit Iswarakandanalur dorp zijn 5 tot 10 vrouwen werk aangeboden in de
bouw en zijn gecoached om hun familieleven op het spoor te houden. De 2
micro krediet vrouwengroepen (32 leden) uit Veerapar dorp ontvingen
intensieve begeleiding om de samenwerking te garanderen. Uit Sirupuliyur
dorp worden 5 mannelijke landarbeiders betrokken op de boerderij en bij
de buurman boer om werkgelegenheid te waarborgen.
De lange droge periode komt nu op een einde en gaan we aanvangen met
het 7e landbouwseizoen op de bestaande boerderij.
Hartelijke groeten namens bestuur en project Thiru Valagum Farm.
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Uitnodiging
‘Word Vriend van Thiru Valagum Farm’
Met onze ecologische boerderij en toenemend aantal programma’s voor de
Dalit dorpsbevolking hopen we een steeds actievere rol te gaan spelen in
de ontwikkeling van duurzame landbouw en een betere zelfwerkzaamheid
van de dorpelingen. Met de boerderij zijn we al een eindje op weg richting
zelfvoorziening. Met de programma’s willen we in de toekomst nog veel
meer mensen gaan bereiken.
Terwijl de subsidies van de landelijke medefinancieringsorganisaties
(MFO’s), inclusief de overheden, sterk afnemen kijken de kleinschalige
ontwikkelingsprojecten hun achterban steeds rechter in de ogen aan. Een
van mens tot mens en directe vorm van ontwikkelingssamenwerking lijkt
steeds meer de basis te gaan vormen om de kansarmen op weg te helpen.
Stichting Thiru Valagum Farm te Terneuzen wil daarom haar vrije giften
en donaties uit haar vriendenkring graag doen toenemen. Dit doen we ten
behoeve van ons Sociaal Welzijns Fonds en ons Spaarplan Onderhoud en
Vervanging. Deze ondersteunen de programma’s en exploitatiekosten op
het project ten behoeve van kinderen, vrouwen, boeren, microkrediet,
tempelmaaltijden, werkkleding, medische hulp, onderwijshulp, salarissen,
gebouwen, transportmiddelen, gereedschappen en machines. Het project
in India is nu voor een groot gedeelte opgezet met substantiële
investeringen, maar we blijven nog geruime tijd afhankelijk van een
betrokken achterban om onze dorpsbevolking een menswaardig bestaan op
te helpen bouwen.

Plattelandsontwikkeling temidden van
de Dalit (kastelozen) gemeenschap
in Tamil Nadu, zuid India.
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Thiru Valagum Farm Project
voor Ecologie, Landbouw en Mens op Weg

Drie pilaren waarop we bouwen
In Deviyanandal dorp;

Voor Ecologie met ons Eco-center




Programma’s voor Dalit kinderen, vrouwen en boeren;
introductiedagen, stagedagen, workshops, zomerkampen en
vakanties. Met aandacht voor ecologie, landbouw, voeding,
hygiëne, zelfzorg en ambacht.
Voor (buitenlandse) studenten, vrijwilligers en ecotoerisme;
We bieden stageplaatsen en vrijwilligerswerk in landbouw en in
onze programma’s.
We bieden vanaf winter 2013-2014 onze Ontwikkelingsreis aan;
een 10 dagen gevarieerd programma voor 10-14 personen.

Voor Landbouw met onze Boerderij

Werk- en leerboerderij voor de omringende dorpelingen.
5 Hectare inheemse en biodynamische kleinschalige naar
zelfvoorziening strevende landbouw.
Met bosbouw, akkerbouw, tuinbouw en veeteelt.
In Veeraperumanallur dorp;


Voor Mens op Weg met onze Coaching




Aanvullend avondonderwijs voor Dalit-kinderen.
Huiswerkbegeleiding en persoonlijke ontwikkeling.
Microkrediet voor vrouwen;
Coaching in duurzaam huishoudmanagement en huisnijverheid aan
Dalit vrouwengroepen.
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‘H e i l z a m e A a r d e’
Stichting Thiru Valagum Farm
Op verzoek ontvangen ook uw vrienden, collega’s en kennissen in Maart,

Juli en November onze papieren of digitale
nieuwsbrief met
wetenswaardigheden over de stichting in Terneuzen en rapporten van het
ontwikkelings-project in India. Op die manier wordt u rechtstreeks op de
hoogte gehouden van praktische kleinschalige ontwikkelingssamenwerking. De nieuwsbrief is gratis maar wordt bekostigd uit onze
vriendenkring.

U kunt onze mooie
folders
aanvragen bij het secretariaat om in
uw bedrijf, club of vereniging onder de aandacht te brengen. Leg er een
nieuwsbrief naast en maak mensen betrokken bij ons werk.

We zijn te vinden op onze
website
www.heilzame-aarde.nl Deze
is nog onder constructie en zal u steeds beter gaan informeren.
Op verzoek biedt de stichting een
projectpresentatie
aan voor uw bedrijf, familiefeest, school, buurtgemeenschap, club of
vereniging. We verzorgen dan een adembenemende avond met dia’s en
verhalen die een wereld voor uw openen. Dit kan de aanzet geven om

tesamen met ons bestuur een
sponsoractie
op touw te zetten om
Thiru Valagum Farm verder naar de toekomst te brengen.

Thiru Valagum = Heilzame Aarde
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Onze stichting is door de belastingdienst aangewezen en geregistreerd
als

ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling.
Dit betekent dat uw donaties / giften aftrekbaar zijn van de
inkomstenbelasting. Als u vertrouwen heeft in ons werk en uw zich
verbonden voelt met onze doelstellingen kunt u financieel deelnemen op
verschillende manieren; Vrije donaties, of een schenking kan middels een
periodieke lijfrente-uitkering worden omschreven met een notariële ‘akte
van lijfrente overeenkomst’. Komt het totaal van uw giften niet boven de
drempel (10% van het onzuiver inkomen) en spreekt u af om Thiru Valagum
Farm vijf jaar achtereen te steunen, dan is uw donatie volledig aftrekbaar
van de belasting.

U kunt vriend worden van Stichting Thiru Valagum Farm en meespelen in
de Vriendenloterij. Een lot kost Euro 10,- per trekking en de helft van uw
inleg gaat rechtstreeks naar Thiru Valagum Farm terwijl u zelf kans
maakt op velerlei prijzen. Er zijn 14 trekkingen per jaar. De inleg voor elk
lot wordt aan het eind van iedere maand van uw rekening afgeschreven
voor de volgende speelronde.
U kunt zich inschrijven op Vriendenloterij. Vraag naar het papieren
aanvraagformulier 0117-301600 of 0115-621344 of bel met de
Vriendenloterij 0900 300 1400
Of ga naar
klik op
klik op
vul in;
klik op;

www.vriendenloterij.nl

speel mee!
ik speel mee voor mijn favoriete club of vereniging
bepaal zelf uw aantal loten
Stichting Thiru Valagum Farm
Terneuzen
speel mee!
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Schroom niet en word vriend van een
Heilzame Aarde
Geef om de toekomst!

Werkgroep Ontwikkelings Samenwerking (WOS)
-Teteringen- overhandigde Gerrit een bijdrage
vanwege de cycloon in December 2011.De vrijwilligers
van WOS hebben Thiru Valagum Farm de afgelopen
jaren gesponsord voor landbouw;onderwijs en
Michael House
WWW.HEILZAME-AARDE.NL

Druk M.P.Claeijs
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