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Driemaandelijkse Nieuwsbrief voor de Vriendenkring van

Stichting Thiru Valagum Farm
Ten dienste van Thiru Valagum Farm Project in India

Stichting Thiru Valagum Farm opgericht in April 2003, behartigt de
fondswervingsactiviteiten ten behoeve van het project in India. Ook verzorgt de stichting de
kwartaal Nieuwsbrief ‘Heilzame Aarde’, projectpresentaties en publiciteitsacties m.n. in
Zeeuws Vlaanderen. De Nieuwsbrief telt zo’n 200 lezers in binnen- en buitenland.
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?
Met onze 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 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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Dag vrienden van Thiru Valagum Farm,
Het komt zelden voor, dat de uitgave van onze nieuwsbrief is
verlaat. Onze excuses daarvoor. We hebben ook besloten, dat tijdens 2011
de nieuwsbrief maar 3 keer verschijnt. De derde uitgave hopen we te
verspreiden in November.
Het moet u vast al zijn opgevallen, dat de nieuwsbrief nu is voorzien van de
naam ‘Heilzame Aarde’. Dit is de vrije vertaling van de Tamil woorden ‘Thiru
Valagum’. Hiermee willen we nog eens extra benadrukken, dat het
gezondmaken van Aarde en mens tot onze meest gekoesterde doelstelling
behoort. Aarde en mens zijn onze zorg.
Eind April ruilden we Thiru Valagum Farm Project weer eens in,
voor een verblijf in Nederland, na een periode van twee jaar werk. Het is
dan zomervakantie in India. De scholen zijn dicht en ook ons
avondonderwijs. De warme periode in Tamil Nadu is van April tot Juli en de
boerderij heeft dan minder zorg nodig, vanwege de hitte en de droogte.
Voor ons vertrek had Sudha de koe een stiertje afgekalfd en Angeli de
waakhond was voorzien van de benodigde vaccinaties. De voorraad
rijstestro was nog eens aangevuld en goed opgezet. Op de valreep hadden
de eenden een nachthok verkregen. Een partij rijst en gierst was extra
geschoond om in voorraad te kunnen houden. De schaduwkas werd voorzien
van een net om de zonnestralen te breken en de teeltgrond te beschermen.
Thiru Valagum House op de boerderij werd definitief aangesloten op het
electriciteitsnet. Tenslotte werden de vrouwengroepen aangespoord om
zelfstandig de bijeenkomsten voort te zetten.
Tijdens het verblijf in Nederland van Dhanalakshmi en Gerrit en de
kinderen Mithra en Obilot, stond het project even op een laag pitje. Dat
mag ook wel eens en vooral tijdens de hete periode. Er was een ernstig
tekort aan electriciteit op de boerderij, waardoor het vee gedurende
enkele weken maar een keer per dag kon drinken. De aanplant nieuwe
boompjes heeft de zomer goed doorstaan. Tractor en kar werden ingezet
om alvast compost aan te voeren op de akkers en transport te verzorgen
voor derden. Per telefoon vanuit Nederland werden er bestellingen
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geregeld voor de bouw van de projectbehuizing en aanschaf van een
rijstplanter en een cultivator.
Na onze terugkomst in India is er een hectare parelgierst en
vossestaartgierst ingezaaid en is de groenbemester ingezaaid voor de
rijstopkweek. Er zijn wat kippetjes en jonge kalkoenen aangekocht om te
scharellen op het boerderij-erf. Weldra staan we klaar, om in de
schaduwkas met de eerste groenteteelten aan te vangen. Er wordt
metselwerk verricht aan de visvijver/eendenverblijf, bezinkputten voor
afwatering en irrigatie en het werk in Thiru Valagum House is ook weer
opgestart.
Het avondschooltje is weer begonnen met een grote toeloop van vooral
jongetjes uit onze omringende Dalit buurt. We zijn ook verblijdt met de
heropening van de boerderijwinkel. De winkel was enige tijd aan huis
geweest, maar onze producten worden nu weer aan de verkeersweg
verhandeld. Vooral mango’s, cocosnoten, pinda-olie en yoghurt zijn
momenteel in de aanbieding, naast een aantal commerciele versnaperingen.

Omdat er om gevraagd was een foto van Gerrit te tonen
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Na onze aankomst in Nederland, bevonden we ons al snel op het voor ons
erg koele waddeneiland Texel, om met de familie eens samen te kunnen
zijn. Gerrit kende het eiland nog uit de tijd, dat hij er op het Maartenhuis,
een zorgboerderij werkte.
Ondertussen bemanden bestuursleden van onze stichting ons
presentatiekraam in Oostburg en Sas van Gent. Na het genieten van het
mooie vogeleiland, hebben we de bestuursleden vergezeld op het kraam in
Westdorpe en Zaamslag. Na ons verblijf in Nederland wordt ons project
weer aan het publiek getoond in Phillipine en Zuiddorpe. Zo gaat dat maar
door.
We hebben ook van de gelegenheid gebruik kunnen maken, een
vergadering bij te wonen, met de bestuursleden van Stichting Thiru
Valagum Farm. We zijn als projectleiders van Thiru Valagum Farm in India
erg vereerd met het enthousiaste 7-koppige stichtingsbestuur. Hiermee
ervaren we heel direct ontwikkelings-samenwerking van mens tot mens.
We hebben enkele mooie dagen doorgebracht met de leden van de
White Group Breskens, en vooral een mooie kerkdienst kunnen meemaken
in het West Zeeuws Vlaamse vissersdorp.
We werden uitgenodigd in de R.K. kerk van Sluiskil, om terug te
blikken op de afgelopen Vastenactie 2011, ten behoeve van ons werk in
India. Weldra bevonden we ons ook in de Emmaus kerk te Terneuzen om de
Vastenactietraditie ‘Bij Gerrit op de koffie’ in ere te houden.
Op het eind van ons verblijf in Nederland vernamen we het verrassende
bericht, dat de Elisabeth Parochie voor de 6e en laatste keer een
Vastenactie met Cordaid gaat organiseren voor Thiru Valagum Farm.
Hiermee kunnen we dan het grootste deel van de periode
bouwwerkzaamheden afronden op het project. Daarmee komen dan
uiteindelijk de handen helemaal vrij, om met nog meer aandacht de
boerderij, de Dalit kinderen en vrouwen alle zorg te geven. Dit is
fantastisch goed nieuws, want Thiru Valagum Farm sluit dan een periode
pionieren af en krijgt daarmee de mogelijkheid land en mens alle aandacht
te geven.
We hebben een bijeenkomst in Breda bijgewoond, verzorgd door
o.a. COS (Centrum voor Ontwikkelings Samenwerking) Zeeland en Brabant.
Er werd in kaart gebracht, hoe het er voorstaat in Nederland met
ontwikkelingssamenwerking. Zoals bekend heeft de huidige Nederlandse
regering zonder pardon ons internationaal erg gewaardeerde ministerie van
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ontwikkelingssamenwerking gesloten en de subsidiekraan een flink eind
dicht gedraaid. Daardoor wordt er een veel groter beroep gedaan op de
burgerbevolking, om zich te bekommeren om de behoeftige mens waar dan
ook ter wereld. Namens onze projectdeelnemers in India, zijn we dan ook
erg dankbaar voor alle vrijwilligers en welwillenden in Nederland (en
daarbuiten) die ons werk van harte blijven ondersteunen. Tijdens de
bijeenkomst was het erg leuk om Paula Brounts van WOS te ontmoeten, die
de bouw van ons Michael House avondonderwijs helpen financieren.
Het stond al een hele tijd in de agenda, om ons werk eens te
presenteren aan de Rotary Club van Terneuzen. We ervoeren een zeer
hartelijke ontvangst en waardering voor ons initiatief in India. Ter
ondersteuning werd ons de mogelijkheid geboden om een website te laten
maken door Print en Press te Terneuzen. Deze zal nog dit jaar te vinden
zijn op het internet, hoogstwaarschijnlijk onder de naam ‘Heilzame Aarde’.
Aansluitend op de presentatie-avond voor de Rotary Club, werden we
uitgenodigd om voor de Irisschool in Zaamslag ons project aan de kinderen
uiteen te zetten.
Het was de eerste keer, dat Thiru Valagum Farm zich presenteerde
aan de ouderen onder ons, in De Veste te Terneuzen. De
bewonerscommissie van de bejaardenflats had er voor gezorgd dat we een
extra koe konden aanschaffen voor de boerderij in India. Met onze
presentatietafel en foto’s op groot scherm, hadden we een fijne middag
tesamen. Vooral onze dank aan Ria Kreft uit de Veste, die ons project zo
mooi in de kijker helpt zetten.
Zoals gewoonlijk tijdens ons tweejaarlijks bezoek, hebben we ook
de Zwartzusters bezocht in het Vlaamse Aalst. We worden daar steeds
hartelijk ontvangen, omdat de zusters altijd nog een speciale band hebben
met missiewerk.
Het is inmiddels een traditie geworden, dat we een presentatieavond verzorgen in de Wereldwinkel van Terneuzen. Iedere keer, ondanks
de kleine opkomst, hebben we er verrassende ontmoetingen met mensen.
Men sprak uit, dat het fijn is om de ontwikkelingen van ons project op die
manier al jaren te kunnen volgen.
Zoals altijd blijken we tijd te kort te hebben om alle vrienden,
kennissen en familieleden te kunnen bezoeken. We zijn in ieder geval weer
erg dankbaar voor het feit, dat we de kans hebben gehad onze ervaringen
en plannen uit te wisselen onder een grote groep belangstellenden.
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Ondertussen zijn we weer aan de slag in India. Mithra en Obilot
gaan nu naar (een andere) school in Panruti. Terwijl de grootste warmte
langzaam afneemt en de eerste regenbuien wat vocht en verkoeling
brengen, duiken we het nieuwe schooljaar in en het nieuwe
landbouwseizoen. Weldra wordt er tijdens het locale Ramfestival een
voorspelling uitgebeeld omtrent het nieuwe boerenseizoen. We zijn
benieuwd. Straks wisselt de kleur weer op de seizoenstafel van lichte
tinten uit de Johannestijd, naar vlammende kleuren voor het komende
Michaelsfeest. Het feest van de bewuste, wakkere wereldburger die met
vurige liefde zorgt voor Aarde en mens.
Met dank en groeten aan uw allen,
Dhanalakshmi en Gerrit Impens, op Thiru Valagum Farm.

Klaarmaken van de schaduwkas voor groenteteelt en boomkwekerij
.
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Thiru Valagum Farm Project

Voor Ecologie, Landbouw en Mens op Weg
•

•

•

Boerderij;
Inheemse
en
biologisch
dynamische
kleinschalige
zelfvoorzienende landbouw temidden van de Dalit (kastelozen)
boerengemeenschap.
Onderwijs; aanvullend avondonderwijs en ambachten voor Dalit-kinderen
en jeugd / training in duurzaam huishoudmanagement en huisnijverheid
aan Dalit vrouwengroepen.
Ecocenter; Organiseren van zomerkampen voor Dalit jeugd/tehuizen /
workshops ecologie, landbouw en hygiëne / verzorgen van ecotoerisme,
stages en vrijwilligerswerk.

Thiru Valagum = Heilzaam Land

In 2002 zijn Dhanalakshmi en Gerrit naar Veeraperumanallur dorp
gekomen, om een begin te maken aan dorpsontwikkeling met speciale
aandacht voor ecologie, landbouw en mens op weg. Wij streven er naar
om 12-12-2012 het werk feestelijk verder de toekomst in te leiden
met de formele opening van de nieuwe veestal (boerderij), Michael
House (avondonderwijs) en Thiru Valagum House (eco-center). Hiervoor
hebben we nog even uw steun en vertrouwen nodig, om een en ander in
gereedschap te brengen. Na de lange fase van pionieren en bouwen,
komen dan onze handen vrij, om ons geheel te richten op de zorg van de
boerderij en de zorg voor kinderen en vrouwen uit de Dalit gemeenschap.
En daar doen we het voor.

Ontwikkelingssamenwerking van mens tot mens

door uw betrokkenheid in Nederland
of door uw bezoek aan ons project in India (als vrijwilliger).
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