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Nieuwsbrief voor de Vriendenkring van

Stichting Thiru Valagum Farm

Ten dienste van Thiru Valagum Farm Project in India
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
Websitelinks
www.zeeuwsewereldatlas.nl
www.eparochie.nl
www.banyanvolunteers.nl
www.indianet.nl
Folder
Op aanvraag sturen wij u onze informatieve folder toe.
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?
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 een projectpresentatie te houden over
Met onze

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,
Zoals bekend gemaakt in onze laatste nieuwsbrief verzenden we nu enkel drie maal
per jaar onze berichten; in Maart, Juli en November.
Ondertussen ervaren we in Nederland de herfst en in Zuid India de volle moeson uit de
Bengaalse Baai.
Het werk op het project in India ontwikkelt zich mooi en gestaag verder, terwijl de gestelde
doelen zich steeds beter manifesteren;
‘Voor Ecologie met ons Eco-center, voor Landbouw met onze Boerderij en voor Mens op Weg
met ons Onderwijs’.
Zoals reeds is aangekondigd ligt het in de bedoeling een feestelijke doorstart van
het project te organiseren op 12-12-2012, met de opening van Thiru Valagum House (Ecocenter), de nieuwe veestal en de benedenverdieping van Michael House (avondonderwijs). Tot
14 Januari 2013 (het Poongal oogstfeest met koeienverering en landzegening) wordt er
speciale aandacht geschonken aan deze doorstart naar de toekomst. Vooral tijdens deze
bijzondere periode verwelkomen de projectleden bezoekers uit Nederland (en elders).
Mede dankzij de in 2012 geplande 6e en tevens laatste Vastenactie door Elisabeth
Parochie en Cordaid ten behoeve van Thiru Valagum Farm worden de mogelijkheden voor
microkrediet voor Dalit vrouwen uitgebreid. Daarnaast streven we nog naar een verdere
uitbreiding van het aanvullend avondonderwijs voor de Dalit kinderen, de bouw van een
pluimveestal en het aanleggen van een tweede visvijver op de boerderij.
Hierbij willen we nogmaals onze dank uitspreken voor al het enthoesiaste vrijwilligerswerk en
de steun die we afgelopen jaren steeds weer ervaren vanuit en rond de Elisabeth Parochie.
Uiteraard ook hierbij onze hartelijke dank richting medefinancieringsorganisatie Cordaid te
Den Haag voor de extra Vastenactiebonus.
Onze tussentijdse dank richting de Iona Stichting te Amsterdam, welke het project
momenteel helpt in de realisatie van de verdere programma-ontwikkeling. De ondersteuning is
gericht op de kinder- en culturele programma’s en het netwerken binnen de milieubeweging en
ecoboeren in Zuid India.
Onze speciale dank ook voor Constructiebedrijf van Vugt te Breskens, welke vanwege de
feestelijke opening van haar nieuwe bedrijfspand de verdere opbouw van onze veestal mede
mogelijk maakt.
Werkgroep Ontwikkelings Samenwerking WOS te Breda komt ons tegemoet in de constructie
van de benedenbouw van Michael House, voor de uitbreiding van het aanvullend
avondonderwijs. Hartelijk dank voor deze geweldige bijdrage voortkomend uit vrijwillige
acties.
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Het geeft ons veel voldoening, dat we nu met een 7-koppig bestuur de
werkzaamheden van de stichting kunnen uitvoeren. Deze noodzakelijke uitbreiding ter
ondersteuning van het project in India geeft ons vertrouwen voor de toekomst. Tenslotte is
Thiru Valagum Farm Project een doorlopend ontwikkelingsproject en zal ten dele toch
afhankelijk blijven van giften en subsidies. Gelukkig kunnen we stellen, dat de
projectboerderij langzaam maar zeker ook bijdraagt in de zelfvoorziening van het project.
Alle prive donaties welke de stichting mag ontvangen komen terecht in ons Sociaal Welzijns
Fonds om de exploitatie- en service kosten voor de projectdeelnemers en doelgroepen mee te
helpen dekken. Steeds weer ervaren we, dat er wel degelijk onder vele mensen een
saamhorigheidsgevoel leeft ter ondersteuning van mensen die op weg geholpen kunnen worden.
Uit naam van onze doelgroepen in India spreken wij onze dank daarvoor uit.
We hebben Hanz-Peter van Laeren van Print en Press Terneuzen voorzien van de
nodige informatie voor de opzet van onze door Rotary Club Terneuzen gefinancierde website.
We zijn nog foto’s aan het uitselecteren voor de gallerij.
In November worden we weer geinformeerd door COS (Centrum Ontwikkelings
Samenwerking) over de huidige mogelijkheden voor de voortzetting van financiele
ondersteuningen ten behoeve van ontwikkelingsprojecten. Dit soort cursussen zijn van belang
om de kansen voor ontwikkeling zo goed mogelijk te benutten.
Met Gods hulp kijken we reeds met genoegen uit naar de tijd, dat mijn vrouw Cecile
en ik in December en Januari wederom zullen verblijven bij onze kinderen en kleinkinderen op
hun project in India. Tesamen kunnen we dan het Sinterklaasfeest vieren en de Kerst- en
Nieuwsjaardagen doorbrengen, alsook het Tamil Poongal oogstfeest.
Uiteraard zullen we met veel belangstelling het huidige werk van Thiru Valagum Farm
aanschouwen en zullen we de toekomst van het project verder proberen helder te krijgen.
Namens de bestuursleden van Stichting Thiru Valagum Farm wensen wij u allen
een Zalige Kerst, een goede jaarafsluiting en een gezond 2012 toe.
Francois Impens.
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Feliciteren van de nieuw verkozen Dalit burgemeester (rechts) en loco-burgemeester
(Brahminer kaste) in Veeraperumanallur dorp.
We hopen op een goede samenwerking.

Nieuws van

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

Beste vrienden in Nederland en Belgie,
Van de eerste moeson vanaf Juli tot September krijgen we in Zuid Oost India maar
een beetje mee. Met wat extra irrigatie kwam de landbouw na de lange droge zomer weer op
gang. De matige regen brengt dan eindelijk wat verkoeling. De echte natte moeson is half
October aangevangen, met fikse buien uit de Bengaalse Baai. Nu pas komen de temperaturen
in huis weer onder de 30 graden Celcius.
Voor Ecologie met ons Eco-center.
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In Juli hebben we een bijdrage geleverd aan het programma van de National Green Corps in de
John Dewy School te Panruti. De aandacht was met name gericht op het aanplanten van bomen
door de jeugd in de regio.
Waar we uiteindelijk onze ecologische programma’s gaan uitvoeren is vanuit het Thiru Valagum
House. Er is gewerkt aan de 2e verdieping voor de constructie van een slaapzaal, op de 1e
verdieping wordt er geschilderd en de constructie van de afvalwatertank is begonnen.
Voor Landbouw met onze Boerderij.
Ondanks dat we ongeveer een derde deel van het land nu hebben beplant is er weer de nodige
aandacht besteed aan bomen. Er is gezaaid, verstekt en geplant. Ook zijn er bomen gekapt
voor de verkoop als brandhout. Er zijn bomen opgesnoeid en er is bladafval verzameld voor de
compost. Helaas moeten we momenteel rekening houden met giftige mieren welke zich in het
bos op dood hout hebben genesteld.
Ruim een hectare parelgierst en vossestaartgierst zijn gezaaid, gewied, geoogst, gedorst,
geschoond en opgeslagen. Allemaal handwerk. Op de achtergebleven restanten korenaren
voeden zich nog tientallen parkieten en honderden kleine vogels.
Tijdens Adi Peruku, de traditionele zaaidag, hebben we 12 soorten groentes gezaaid in de
nieuwe schaduw-groente-kas. Momenteel halen we er dagelijks een mandje verse groente uit.
Ondertussen groeien er op 1½ hectare 4 soorten traditionele rijst op. Behalve de hulp van de
tractor en onze trekossen, was alles intensief handwerk; bewerken van de grond, zaaien en
later inwerken van groenbemester, verspreiden van stalmest en organische mest, zaaien en
daarna verplanten van rijst.
Er zijn twee perceeltjes met koeiegras (sorghum) ingezaaid om een begin te maken aan het
ten dele stalvoederen van het vee.
Veel onderhoud is gepleegd aan de door kleine dijkjes omgeven akkers en sloten.
We verwachten een dezer dagen ons vierde kalfje op de boerderij. Het is een heel gedoe om
onze eenden, kippen en kalkoenen te behoeden van wilde honden, die zich een weg weten te
banen onder de omheiningen. Een goede pluimveestal is begroot voor 2012-13.
Met de veestal zijn we een heel eind op weg. De fundering en de pilaren zijn klaar en
bouwstenen en betonijzer zijn aangevoerd. De visvijver is met een graafmachine uitgediept en
de omringende dijk opgehoogd. We wachten op meer regen, voordat er weer vis wordt
uitgezet. De pilaren voor het eendenverblijf rijzen uit de visvijver omhoog. De constructie van
een stalen vloer is nu gereed.
De electriciteitsaansluiting van de diepwaterbron is vervangen. De aanvoerweg is opgehoogd.
De buitenomheiningen zijn gerepareerd en binnenomheiningen worden stap voor stap
opgericht.
Voor Mens op Weg met ons Onderwijs.
In Augustus hebben we een tempelmaaltijd voor arme kinderen en weduwen georganiseerd.
Weldra in November wederom. Daarna begonnen de voorbereidingen voor het Michaelsfeest
op 29 September. We hebben in het cultureel programma vooral de nadruk gelegd om de
kinderen te motiveren zich in te zetten voor de natuur en de medemens.
Weldra werd er aandacht besteed aan de gereedschappen en de vervoersmiddelen, tijdens
het Saraswathifeest. Tevens staan de boeken erbij in de aandacht.
Nu de moeson de dagen wat korter en vooral donker maakt is er de tijd voor het
Diwalifestival. Hier wordt gevierd dat het licht het donker overwint.
Straks besteden we aandacht aan Sint Maarten en proberen we de geachte te delen, dat onze
bezittingen ook gedeeld mogen worden met onze medemens. En dan nog eventjes en het is
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weer Kerst. Al deze festiviteiten krijgen hun nodige aandacht tijdens het aanvullend
avondonderwijs voor Dalit kinderen.
Op het projectcentrum is er onderhoud en schilderwerk uitgevoerd. In Mithra
House is de meterkast vervangen. De oprichting van Michael House voor avondonderwijs
bestaat tot na de moeson nog enkel uit een omheind bouwterrein, een bestelde lijst zand,
cement, betonijzer, bouwstenen, granietstenen en het vertrouwen met de bouwvakkers weldra
flink aan de slag te gaan met onze eigen bouwgereedschappen.
Het was de eerste keer dat er officieel bezoek werd ontvangen van afgevaardigden
van Cordaid Den Haag. Vanzelfsprekend keken we met enige spanning uit naar hun komst eind
October. Tenslotte heeft Cordaid ons werk reeds bijna jaarlijks bijgestaan, sinds de aankoop
van land in 2006. Men heeft nu met eigen ogen kunnen aanschouwen wat er inmiddels is
verwezenlijkt. Ook heeft men voeling kunnen krijgen met de intenties welke leven onder de
initiatiefnemers en projectleden. Wij zijn hun erg dankbaar voor hun bezoek en zijn verblijd
met het feit dat de twee Cordaidmedewerkers tevreden hun reis hebben voortgezet.
Voor straks wensen wij u allen een goed Kerstfeest toe en we hopen dat we tesamen
verder mogen werken aan de gezondmaking van de Aarde en genieten van vrijheid,
tevredenheid en kameraadschap onder elkaar in 2012.
Dhanalakshmi en Gerrit Impens voor Thiru Valagum Farm Project.

Groentekas, put afvalwatertank en bouwplaats veestal.
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Thiru Valagum Farm Project

Voor Ecologie, Landbouw en Mens op Weg

Plattelandsontwikkeling temidden van de Dalit gemeenschap.
Voor Ecologie met ons Eco-center
Workshops ecologie, landbouw en hygiëne.
Verzorgen van ecotoerisme, stages en vrijwilligerswerk.
Organiseren van zomerkampen voor Dalit jeugd/tehuizen.

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.
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