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Thiru Valagum Farm gaat zijn tweede seizoen in met een rijst plantmachine.
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Stichting Thiru Valagum Farm

Ten dienste van Thiru Valagum Farm Project in India
Secretariaat en 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
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.

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,
Na een dozijn regenbuien sinds vorig jaar December lijkt er nu in October
meer dan voldoende regen te vallen, om de verlaatte landbouwactiviteiten
weer volop op te gaan nemen. De voorteelten brachten enkel
groenbemesterzaad op en we hebben een perceeltje olifantengras geplant
voor het vee. De rijst is gezaaid en wordt weldra geplant met de
plantmachine, zodra het overtollige water weer zakt.
De koeien hebben de lange droge periode eigenlijk wel goed kunnen
doorstaan, omdat we de dorre akkers zo nu en dan bevloeiden met onze
diepwaterbron en er daardoor voldoende gras bleef groeien. We verkopen
kleine hoeveelheden melk en yoghurt. Momenteel hebben we volop vis in
de vijver en een leuke variatie pluimvee met kalkoenen, parelhoenders,
kippen en eenden. Deze bewonen de stal bovenop de visvijver welke ze
voorzien van voer met hun mest.
Er is ondertussen begonnen met aanplanten van mulberry, mango en
sapota fruit. Kinderen hielpen mee. Er is volop brandhout en
constructiehout beschikbaar uit de percelen bos. Eens per jaar verkopen
we een kleine 500 cocosnoten en de rest is voor eigen gebruik inclusief
voor het persen van cocosolie. Daarnaast hebben we bescheiden
hoeveelheden pinda- en sezamolie voor intern gebruik.
Ter ondersteuning van onze doelgroepen kinderen en vrouwen uit de Dalit
gemeenschap hebben we ondertussen enkele duizenden Euro’s verstrekt
als microkrediet. Ieder krediet heeft een individuele passende
overeenkomst en komt ten goede aan onderwijs, medische hulp, nijverheid
investeringen en verbetering van de behuizing.
We hebben afgelopen periode enkele ontmoetingen gehad met
kleinschalige regionale (biologische) boeren en zijn het er allemaal over
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eens, dat we ons werk stapsgewijs verder moeten mechaniseren, om een
winstmarge te kunnen gaan bereiken. Ook diversiteit op de bedrijven is
van belang, zodat de zelfvoorziening en de inkomsten uit allerhande
bronnen kunnen komen; bomen, gewassen en vee. Voorlopig verwachten we
nog geen goede prijs voor de biologische producten. De arbeidsextensieve
landbouw werkt voor een lage direct van het land afvoerprijs, welke de
locale bevolking niet direct voedt. Deze maakt gebruik van snelgroeiende
gewassen zonder rekening te houden met het ritme van de seizoenen,
pompt veel steeds schaarser wordend grondwater op en heeft een hoge
input van kunstmest en chemicalien wat de zeer kwetsbare tropische
grond sterk aantast.
Annamalai universiteit in Chidambaram en bevriende initiatieven prijzen
het werk van Thiru Valagum Farm wat goed is voor de Aarde, de
biodiversiteit en de gezondheid van de mens. Dhanalakshmi studeert er
volgend jaar af als B.A. Social Welfare Administrator en hoopt naar de
toekomst toe zich zelf nog sterker te gaan profileren, vooral met haar
werk voor kinderen en vrouwen uit de achtergestelde klassen. We zoeken
naar het meest geschikte practische en formele kader, om onze
toekomstige programma’s aan te kunnen blijven bieden.
Gerrit was afgelopen Juli gastspreker op de universiteit tijdens een
tweedaagse internationale milieuconferentie. Vooral onze traditionele,
kleinschalige, milieuvriendelijke en gezondmakende methodes van werken
ontvingen waardering. Het gaf een extra stimulans aan ngo’s en landbouw
overheids-programma’s aan de kust, om meer aandacht te gaan geven aan
het overbelaste milieu.
Thiru Valagum Farm onderhoudt een doorlopende relatie met andere
initiatieven betreffende biologische landbouw, bomenaanplant en
kinderprogramma’s. We delen o.a. onze kennis en programma’s voor
aidskinderen in Panruti.

‘Plattelandsontwikkeling temidden van
de Dalit (kastelozen) gemeenschap
in Tamil Nadu, zuid India’.
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In Augustus kregen we een tweede werkbezoek van Cordaid Vastenactie
vertegenwoordigers. De Vastenacties, de bestedingen en de rapportages
daarvan liggen over niet al te lange tijd achter ons. Sinds de eerste
Vastenactie van 2006 zijn onze rapporteringen altijd goed bevonden. We
gaan er dan ook van uit dat Cordaid Vastenactie en de Elisabeth Parochie
onze werkuitvoering waardeert en onze impuls verder een goede toekomst
toewenst. Ook hebben we afgelopen jaren vaak vernomen, dat vele
donateurs van de Vastenactie-campagnes ons initiatief vertrouwen en
waarderen en daarmee ons alle goeds wensen.
In September kwamen Henk en Woudi Lucieer van de Innatura winkel
Terneuzen op bezoek. Ze waren de vierde buitenlandse gasten dit jaar. Ze
hebben ons werk en leven een weekje van dichtbij kunnen meemaken. We
vernamen dat ze behoorlijk onder de indruk waren van de werk- en
leefomstandigheden onder de Dalit bevolking en de mogelijkheden welke
we scheppen, om de locale verwikkelingen de helpen ontwikkelen.
De ruwe constructie van de benedenverdieping van Michael House voor
ecologie, programma’s en gasten is volbracht. Hiervoor danken we WOS te
Teteringen. Begin volgend jaar wordt de bouw weer voortgezet. Voor het
eerst waren we in de gelegenheid om het Michael festival te vieren in het
Michael House. Dit gaf ons een extra stimulus.
In November gaan we Thiru Valagum House voor landbouw, kantoor en
gasten officieel openen. We verwachten Francois en Cecile Impens als
eregasten voor die gelegenheid. Ze zijn van plan tot half Februari op
Thiru Valagum Farm te verblijven.
Alle werkzaamheden zijn wat verstoord door de slechte electriciteitsvoorzieningen. Sinds de cycloon December vorig jaar is de electriciteit op
de boerderij pas weer in September helemaal hersteld. Het toenemende
stroomverbruik en het daarmee samenhangende stroomtekort heeft er
toe geleid dat de dorpen enkel 12 uur per etmaal electriciteit hebben.
In December gaan we ons bezinnen over de toekomst. 12-12-2012
beschouwen we als een bijzondere datum ter herorientatie van onze
doelstellingen en ideaal. Wat Thiru Valagum Farm betreft blijven in
principe ‘ecologie, landbouw en mens op weg’ de pilaren om verder op te
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bouwen. Volgend jaar April bestaat Stichting Thiru Valagum Farm 10 jaar.
Mogelijk dat er ook wat andere winden gaan waaien, zowel voor de
stichting als voor het project. We staan open voor verandering, maar wat
betreft ons ideaal staat dit als een rots in de branding en willen onze
greep op het roer niet verliezen. Vrijwillige sociale dienstverlening en
inspiratie geven voor biologische landbouw staan bij ons hoog in het
vaandel. Wij (Dhanalakshmi, Gerrit en onze volhardende trouwe assistent
Suresh) zijn bereid om nog vele tropenjaren het hoofd te bieden. We
hebben vele moeilijkheden doorstaan, door onze nek uit te steken in soms
onvoorstelbare omstandigheden, welke in deze nieuwsbrief nog nauwelijks
zijn belicht. Wellicht kunnen we u volgend jaar nader berichten over een
mogelijke hernieuwde koers welke we willen gaan varen.
Hartelijke groeten en we wensen iedereen alvast prettige Kerstdagen,
levenskracht en stralend licht voor 2013,
namens bestuur en project Thiru Valagum Farm.

Cordaid vertegenwoordigers op werkbezoek bij Thiru Valagum Farm.
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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.
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.
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Thiru Valagum = Heilzame Aarde

Ritueel installeren van de voordeur van Thiru Valagum House.
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