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

Thiru Valagum Farm Project
•
Traditionele en biologisch
dynamische kleinschalige
landbouw temidden van de Dalit
(kastelozen)boerengemeenschap
•
Avondonderwijs voor 30 Dalit
kinderen en training in
ecologische landbouw en
huishoud management aan Dalit
vrouwengroep en project
medewerkers.

‘Thiru Valagum’
= Gezegende grond / Heilige Aarde

Nieuws van

Stichting Thiru Valagum Farm
Ten dienste van Thiru Valagum Farm Project

Beste vrienden van Thiru Valagum Farm,
Vanuit de vrijwilligerskring van de stichting is het project begin 2010
bezocht door de familie Vereecken en wij als (schoon-) ouders van Gerrit
en Dhanalakshmi. Vooral de inrichting van de boerderijwinkel en de bouw
van Thiru Valagum House op de boerderij kregen veel aandacht tijdens de
werkbezoeken.
Ter informatie aan het ad interim bestuur werd een projectplan
geschreven om duidelijkheid te scheppen omtrent de toekomstige
werkzaamheden en wensen op het project in India.
We kunnen ook weer terug kijken op een succesvolle Vastenactie door
vrijwilligers en scholieren van de Elisabeth Parochie. Wonderbaarlijk hoe
een klein aantal vrijwilligers zo’n substantiele ondersteuning voor elkaar
weet te krijgen, voor het ontwikkelingsproject in India. Zij verdienen
meer dan een pluim daarvoor. Ook onze dank aan Cordaid voor een ruime
bonus bovenop de gelden vanuit de Elisabeth Parochie.
Tevens loopt er een tweejarige afspraak met Werkgroep Ontwikkelings
Samenwerking WOS in Brabant, voor de medefinanciering van Michael
House ten behoeve van de verdere ontwikkeling van het aanvullend
avondonderwijs voor Dalit kinderen. WOS bestaat ook uit een kleine kring
welwillende vrijwilligers, welke hun vrije tijd besteden ten behoeve van
ontwikkelingsprojecten.
De vrijwilligers en bestuursleden van de Stichting Thiru Valagum Farm
zijn dit jaar weer in de weer geweest met informatiestands en
presentatie-avonden. Het is vooral prettig te ervaren, dat sinds afgelopen
jaar de actieve deelname van vrijwilligers ter ondersteuning van het werk
van de stichting is toegenomen. Onze dank daarvoor.
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Sinds afgelopen jaar is er een samenwerkingsverband aan het ontstaan
tussen Thiru Valagum Farm en ‘Banyan Buitenlandstages’. We hopen echt
dat de plaatsing van vrijwilligers en studenten op het project in India in
de toekomst zal gaan groeien.
Terwijl het roerige politieke Nederland het zo vaak door
ontwikkelingslanden geprezen Ministerie van Ontwikkelings-samenwerking
heeft gesloten, heeft het stichtings-bestuur van Thiru Valagum Farm
deelgenomen aan cursussen ter versterking van de fondsenwerving ten
behoeve van het project in India. Het Centrum voor Ontwikkelings
Samenwerking (COS) in Goes bood afgelopen jaar kursussen aan, om het
stichtingswerk door vrijwilligers effectiever te maken. Net op tijd zullen
we maar zeggen, want de hoofdsponsor NCDO ten behoeve van de
Nederlandse COS-sen (en de andere landelijke medefinancieringsorganisaties) is sterk financieel beknot door Den Haag. De mensen van
goede wil moeten nu zelf maar actiever aan de slag in stichtingen en in
samenwerking met kleinere particuliere fondsen. Tijdens Millennium
Ontwikkelingdoelen bijeenkomst 2009 te Terneuzen sprak onze laatste
minister van ontwikkelings-samenwerking Bert Koenders de volgende
woorden persoonlijk tot mij; ‘Ga zo door!’ Dit gaf ons werkelijk een enorme
stimulans. Hij zag de bui al hangen blijkbaar.
De COS cursussen bleken heel stimulerend te zijn voor de deelnemende
stichtingsbesturen uit Zeeland. Sommige stichtingen zijn heel klein en
streven grote idealen na. We leerden hoe we nieuwe vrijwilligers kunnen
motiveren en werven om in grotere getale ontwikkelingswerk te steunen
vanuit Nederland. Wat betekent ‘Internationale Samenwerking’ in een
wereld waar multinationals de dienst proberen uit te maken? Hoe kunnen
we zelf een bijdrage leveren om de Millennium Ontwikkelingsdoelen 2015
dan toch ten dele te verwezenlijken? Hoe kunnen we ons steentje
bijdragen voor een duurzame samenleving met toekomstverzekering voor
onze kinderen? Zijn we in staat om in samenwerking met
ontwikkelingsprojecten practisch uitvoerbare plannen te formuleren? Hoe
vinden we onze weg in de wereld van kleine en particuliere financieringsorganisaties, terwijl de landelijke medefinancierings-organisaties hun
begrotingen drastisch inkrimpen? Welke projectplannen vanuit de
onwikkelingslanden hebben nog kans op succes voor ondersteuning? Hoe
kunnen
we
als
vrijwilligers
van
stichtingen
in
Nederland
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samenwerkingsverbanden
aangaan
met
subsidieverstrekkers
en
subsidiebesteders? Hoe geven we vorm aan publiciteit en hoe brengen we
de boodschap over vanuit de ontwikkelingslanden naar de Nederlandse
achterban?
Veel vragen. Maar zowel stichting alsook project Thiru Valagum Farm
voelen en vertrouwen dat we op de goede weg zitten, om onze
doelstellingen op de lange termijn te blijven nastreven. Daar is een actief
bestuur en kring van vrijwilligers meer dan ooit de sleutel voor. Een van
mens tot mens aanpak van internationale samenwerking garandeert succes
voor ontwikkeling. Samenwerking tussen wij en zij, ‘Noord en Zuid’, (kans-)
rijk en (kans-) arm.
Als u zich geroepen voelt of als u vrienden en familieleden wilt warm
maken voor een bijdrage aan ons project in India, dan kan dat op
verschillende manieren. Allereerst kunt u mensen er op attenderen, dat
we deze kwartaal nieuwsbrief verspreiden. We hebben ook een prachtige
nieuwe folder voorradig, om u helemaal te informeren over de stichting en
het project. Wij kunnen u op aanvraag een deelname-formulier toesturen
van de Sponsor Bingo Loterij welke Thiru Valagum Farm steunt. Met een
‘Sponsorformulier’ (ook verkrijgbaar via het secretariaat in Terneuzen)
kunt u zelf een regelmatige donatie afspreken met de stichting. U kunt uw
werkgever of vereniging vragen, om een projectpresentatie-avond te
organiseren ten behoeve van onze stichting.
Al uw particuliere bijdragen komen terecht in ons Sociaal Welzijns Fonds
en zijn tevens aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Veel is dus mogelijk
vanuit eigen initiatief. Dit alles draagt bij in de ontwikkeling van ‘ecologie,
landbouw en mens op weg’ op Thiru Valagum Farm Project in zuid India. En
ter verduidelijking; ‘Thiru Valagum’ staat voor gezegende grond/heilige
aarde. Het is aan ons. Met dank voor wie al mee doet en hartelijk welkom
voor wie zich aansluit in onze vriendenkring.
Graag wil ik u allen namens het stichtings-bestuur voor de komende tijd
gezonde en goede dagen toewensen en met Gods zegen een
Zalig Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar 2011.
Hartelijke groeten,
Francois Impens, secretaris/penningmeester
Stichting Thiru Valagum Farm.
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Bomen en Kinderen Project tijdens Michaelfeest en bezoek van Ingrid Verheecken

Nieuws van

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

Beste vrienden in Nederland en Belgie,
Het aanvullend avondonderwijs voor Dalit kinderen viel het
grootste deel van het jaar onder begeleiding van drie onderwijzer
studenten.
De boerderijwinkel werd formeel geopend Koninginnedag 2010. De
verkoop van grossierproducten valt tegen, maar we zijn tevreden over de
verkoop van allerhande boerderijproducten. De locale verkoop (en
verdeling onder de projectleden) betreft een aardige variatie aan

producten; rijst, gierst, bonen, sezam (-olie), pinda’s en pinda-olie,
cocosnoten (-olie), mango’s, bananen, papayas, melk, yoghurt en vis. Wat
grotere hoeveelheden akkerbouwproducten worden doorverkocht aan
Auroville gemeenschap. Andere inkomstenverwerving ten behoeve van het
project zijn geweven cocosbladeren (voor dakbedekking), vrachtvervoer
en cultiveren met de tractor voor derden, verhuur van bouwmaterialen en
consulten aan regionale NGO’s.
Rituele en tempelmaaltijden en verschaffen van maaltijden tijdens
seizoensfeesten behoort inmiddels tot een traditie. Vooral ouderen en
kinderen uit de Dalitgemeenschap worden hiermee bereikt.
Microkrediet verschaffing bevindt zich in een aanloopfase. In de
nieuwsbrief van Juni hebben we hier verslag over gedaan.
De registratie van twee vrouwengroepen heeft plaats gevonden en er
vinden maandelijkse bijeenkomsten plaats, terwijl spaargelden worden
opgebouwd.
De bouw van Thiru Valagum House op de boerderij heeft twee van
de drie verdiepingen bereikt en twee benedenkamers zijn in gebruik
genomen. De bouw van de veestal op de boerderij en Michael House in
Veerapar dorp zijn voorbereid. De bouwplaatsen liggen klaar, zijn omheind
en na de moeson van November gaan we volop aan de slag.
Op de boerderij zijn we in de weer met het ‘Bomen en kinderen
project’. Vooral hardhout bomen zijn geplant en dit gaat nog door tot eind
van het jaar.
De voornaamste akkerbouwproducten dit jaar waren; pinda’s, rijst (drie
soorten), sezam en gierst (drie soorten).
Voor de tuinbouw en boomkwekerij is er een schaduwkas gebouwd.
De veeteelt is weer wat uitgebreid met de aankoop van een derde koe. Er
is een keer afgekalfd dit jaar. Ook is er voor het eerst vis gekweekt en
zijn we inmiddels het tweede seizoen ingegaan. Voor een betere omgang
met het vee (7 runderen) zijn er binnenomheiningen geplaatst.
De projectleden werden afgelopen jaar vereerd met vijf bezoeken
uit Nederland, Italie en Finland. Wat ons betreft mag dit toenemen.
Hartelijke groeten en een blij Kerstfeest en bijzonder goed Nieuwjaar
2011 toegewenst, namens alle projectleden van Thiru Valagum Farm,
Dhanalakshmi en Gerrit Impens.

Traditionele rijst planten met de Dalit vrouwengroep

