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Drie pilaren waarop we bouwen
In Deviyanandal dorp;
Voor Ecologie met ons Eco-center
•
Programma’s voor Dalit kinderen, vrouwen en boeren.
•
Voor (buitenlandse) studenten, vrijwilligers en ecotoerisme.
Voor Landbouw met onze Boerderij
•
Werk- en leerboerderij voor de omringende dorpelingen.
In Veeraperumanallur dorp;
Voor Mens op Weg met onze Coaching
•
Aanvullend avondonderwijs voor Dalit-kinderen.
•
Microkrediet voor vrouwen.

U kunt vriend worden van Stichting Thiru Valagum Farm
en meespelen in de Vriendenloterij. Vraag naar het papieren aanvraagformulier
0115-621344 of bel de Vriendenloterij 0900 300 1400
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Nieuws van

Stichting Thiru Valagum Farm
en Thiru Valagum Farm in India

Beste vrienden,
Afgelopen April is Stichting Thiru Valagum Farm 10 jaar geleden
opgericht ten behoeve van de familie- en zorgboerderij in India. Vooral
de bewondering voor het werk in India (wat vaak vanuit onze
vriendenkring wordt uitgesproken), de investeringen in de boerderij welke
mogelijk zijn geweest en de groei gevolgd door de inkrimping van het
bestuursledenaantal, springen in het oog. Maar bovenal zal vooruitkijken
naar de toekomst van de biodynamische familie- en zorgboerderij de
meeste aandacht verdienen.
Tijdens het jaar 2013 worden de bestedingen van de twee laatste
Vastenacties ten behoeve van de boerderij door de Vastenactiecommissie
van de Elisabeth Parochie gerapporteerd aan Cordaid. In India wordt er
hard gewerkt om de verzoeken tot ondersteuning te realiseren. We
hopen dat allen die de Vastenacties tot een succes hebben gemaakt,
tevreden zijn met de bestedingen en hun sympathy zullen behouden voor
de toekomst van Thiru Valagum Farm.
Vanaf 2014 zal onze website www.heilzame-aarde.nl meer informatie gaan
bevatten omtrent de stichting. Algemeen Nut Beogende Instellingen
(ANBI’s) worden verplicht gesteld meer inzage te geven omtrent de
werkwijze van de stichtingen. Op onze website kunt u sinds afgelopen
Juni al onze nieuwsbrief lezen. Zoals we zelf wensen, zullen we naar de
toekomst toe ook meer achtergrondinformatie geven over de drijfveren
van biodynamische landbouw in ontwikkelingswerk. Het belang hiervan
willen we nl. extra blijven onderstrepen. We hopen op een blijvende
meelevende achterban, welke de boerderij als ecologisch en
maatschappelijk voorbeeld voor haar in ontwikkeling achter gebleven
omgeving de toekomst in helpt dragen.
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‘Plattelandsontwikkeling temidden van
de Dalit (kastelozen) gemeenschap
in Tamil Nadu, zuid India’.

Familie- en zorgboerderij Thiru Valagum Farm in India.
Onze lezers zijn ondertussen misschien bekent met de drie seizoenen in
India; van Maart tot Juni de droge zomer, van Juli tot October de zuid
westen moeson en van November tot Februari de noord oosten moeson.
Thiru Valagum Farm is gevestigd in het zuid oosten van het land en heeft
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vooral zijn relatieve koelte en grootste hoeveelheid regenwater vanaf
November.
De droge zomermaanden brachten nog een kleine hoeveelheid sezamzaad
op, om olie van te laten persen ten behoeve van de boerderijkeuken. Dit
jaar profiteerden we van de hevige zuid westen moeson (echter met
verwoestende overstromingen in het noorden van het land), waarvan de
buien uitgeregend raakten in onze zuid-oostelijke streken. Hierdoor
hebben we onze vroege teelten goed kunnen uitvoeren, zonder veel
gebruik behoeven te maken van irrigatiewater uit onze diepwaterbron.
Eind Juni hebben we al aubergines gezaaid, waarvan we er ruim duizend
hebben uitgeplant op het binnenerf van de boerderij nabij de schaduwkas.
Voor het eerst maken we gebruik van zeewierextract als bladbemesting.
Vanwege de schade welke was veroorzaakt aan de schaduwkas door de
cycloon van eind 2011 zijn we onlangs pas aan een tweede seizoen
groenteteelt begonnen. Allereerst hebben we de ‘double digging’ methode
toegepast om extra bodemvruchtbaarheid te verkrijgen. Voor de
groenteteelt zijn we ook nog in de weer met het aanleggen van
‘dripirrigatie’.
In Augustus hebben we rijst gezaaid welke we met de plantmachine in
September hebben uitgeplant. Voor het eerst kweken we maar een
rijstsoort. De andere soorten brachten minder op en we zijn op zoek naar
varieteiten welke beter passen op ons land.
Begin October hebben we een kleine duizend rozenstruiken aangeplant. De
bloesem wordt gebruikt voor Hindoefestiviteiten.
Wederom hebben we het werk opgepakt met boompap; een mengsel van
koeiemest, slib uit de visvijver, koemestpreparaat en een variant op het
equisetumpreparaat (cassuarina equisetifolium boom). De boompap is
aangebracht op de stam van alle cocos- en vruchtbomen. Er wordt nu meer
brandhout verhandeld sinds de aanschaf van een kettingzaag. We hebben
een kleine vijftig mangobomen bijgeplant en daarnaast nog een klein aantal
bloesemstruiken en inheemse bosbomen ten behoeve van de locale
ecologie.
Met de toepassing van de biodyamische preparaten, om vooral de
levenskracht te stimuleren van het bodemleven, de planten en de dieren,
zijn we intensiever in de weer sinds de ingebruikname van Thiru Valagum
House op de boerderij (November 2012). We maken zelf zo veel mogelijk
de preparaten o.a. volgens de May Bruce vegetarische methode. Voor het
eerst hebben we het Maria Thun koefladenpraparaat gemaakt, waarmee
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we o.m. planten hun levenscyclus van zaad tot zaad beter kunnen laten
vervolgen. Ook worden de giertonnen weer vaker gebruikt voor het
aanmaken van vloeibare mest uit stikstofrijke boombladeren en veemest.
Na iedere 6-8 weken starten we een nieuwe mesthoop, welke we dan na
het afkoelen ook voorzien van de compostpreparaten.
De afgelopen maanden zijn drie koeien succesvol geinsemineerd en kunnen
we de eerste helft van 2014 een aantal kalfjes tegemoet gaan zien. De
eigen Gir fokstier moet nog wat doorgroeien, om uiteindelijk zijn diensten
te gaan bewijzen voor de koeien op de boerderij en vee van buiten het
bedrijf. Het aantal runderen schommelt meestal rond de tien. De
hoeveelheid koeievoer is aanmerkelijk toegenomen met de aanplant van
olifantengras en witte en zwarte sorghum. We maken nu gebruik van een
electrisch aangedreven snijmachine, waardoor we het vee naast het
grazen deels kunnen stalvoederen. De veestal is nu omheind en voelt aan
als een Afrikaanse kraal.
In Juni hebben we 10 schapen aangekocht van een locale herder, welke hij
samen hoedt met zijn overige schapen. Hiermee hebben we nu ook wat
schapenmest voorhanden om te vercomposteren.
Op de visvijver is de pluimveestal gebouwd, waardoor de mest de vis
voedt. We rapen eieren voordat de kippen, kalkoenen en parelhoenders
buiten gaan scharrelen. Met pluimvee zitten we dit jaar meestal boven de
tien exemplaren. Helaas hebben straathonden in Veerapar dorp onze
eendekooi aldaar geheel te pakken genomen. Met de konijnen zijn we aan
een tweede ronde kweken begonnen en we hebben momenteel acht
knabbelaars. De boerderij is onlangs ook verrijkt met een negental duiven.
Naast de hond, een tamme jakhals en een aantal katten verzekeren de
dieren een aangename aantrekkingskracht voor de kinderen uit de
omgeving.
Afgelopen maanden zijn we drie maal bezocht geweest door kleinschalige
ecologische en gangbare boeren en hebben we onze kennis uitgewisseld.
We sporen de boeren aan om elkaar vaker te ontmoeten, met het oog op
stimulering van duurzame landbouwmethodes. Met een burenboer zijn we
met een aantal dingen samen gaan werken, zoals de aankoop van organische
mest (van de suikerfabriek), met de opkweek van plantgoed, het
uitwisselen van werktuigen en de communicatie met de locale overheden.
Vooral vrouwen uit het naburige dorp Iswarakandanalur vormen de vaste
groep oproepkrachten voor de boerderij. Zoals ook in voorgaande jaren
voert onze chauffeur Iyanar tractorwerkzaamheden uit voor derden.
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Suresh is nog altijd de rechterhand van Dhanalakshmi op de boerderij en
aanverwante activiteiten als dat nodig wordt geacht.
Tijdens de warme zomer deed Dhanalakshmi eindexamen B.A. Social
Welfare Administration en het is ondertussen bevestigd dat zij met goed
resultaat is geslaagd. Nog altijd worden er twee Dalit vrouwengroepen in
Veerapar dorp begeleid. Een van de groepen is opnieuw opgestart na
interne strubbelingen. Daarnaast gaat de verstrekking van microkredieten
aan families ook nog steeds voort, ter stimulering van de locale economie.
Maliga en Ganesh begeleiden in Veerapar dorp meestal een klein groepje
kinderen 's-avonds na school. In Juli en October hebben we een drietal
boerderijweekends voor kinderen georganiseerd. Zoals gewoonlijk zijn de
kinderen vooral betrokken in de bomenverzorging. 29 September hebben
we uitgebreid het Michaelsfeest gevierd met kinderspelen en lekker eten.
2 November vierden we het Hindoe Diwali festival, wat een element in
zich heeft wat correspondeert met Allerzielen.
Met uw aanvullende hulp zorgen wij voor Ecologie, Landbouw en Mens op
Weg. Onze dank voor uw betrokkenheid namens de stichting en de
boerderij. Wij wensen u lichtkracht en levenskracht toe tijdens de
komende Kerstdagen en een wijs, vrij, vredevol, gelukkig, solidair, groen
en gezond 2014.

Dhanalaksmi en Gerrit Impens, zorgboeren op Thiru Valagum Farm.

Thiru Valagum = Heilzame Aarde
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Thiru Valagum Farm

voor Ecologie, Landbouw en Mens op Weg

www.heilzame-aarde.nl
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