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Boerderij van de Heilzame Aarde

Ecologie, Landbouw
en Mens op Weg
Terwijl ze werkten voor locale NGO’s in India, kregen Gerrit en Dhanalakshmi Impens het idee in een familieboerderij aan de slag te gaan met
landbouw en gemeenschapsontwikkeling. Ze verbleven een jaar in Dhanalakshmi’s geboortedorp in Zuid-India. Daar stichtten ze, met steun van
vrienden uit Europa, Thiru Valagum Farm: de boerderij van de Heilzame
Aarde.

Dhanalakshmi zaait Sorghum
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Vanuit ver van elkaar afgelegen bodems,
met een totaal anders gericht zenith, werken
we samen op moeder aarde ten behoeve
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M: 0091-9486168416
Afgelopen voorjaar waren we in Nederland

thiruvalagum@yahoo.co.in

