Special zorgboerderijen

Positief imago
Marina Stroo: ‘Landbouw krijgt via zorgverlening nieuwe plaats’

‘E

en babbeltje is de eerste job’, vertelt Cindy over haar dagbesteding
op het boerenerf, ‘En vervolgens het
eten van de koeien bijvegen, de stal uitmesten, de eerste zorgen toedienen aan
de pasgeboren biggetjes of de biggen
spenen.’ Cindy neemt een biggetje in de
armen en knuffelt het. ‘Het zit via de familie in mijn bloed. Ik zit graag tussen
de dieren, als het maar geen vogels zijn!’
Cindy (26) is licht mentaal beperkt en
slechtziend. ‘Hier raak ik mijn energie
kwijt. Ik word nu niet meer agressief.
Ik heb ook kunnen stoppen met medicatie.’
Sinds kort vertoeft de praatgrage jongedame tweemaal per week een volle dag
op het gemengde veebedrijf van Erik
(44) en Marina (47) Keereman-Stroo in
het West-Vlaamse Oostkamp. Het gezin
melkt 50 zwartbonten, heeft een gesloten varkensbedrijf met 90 zeugen en
nog wat witblauw vleesvee.
‘We maakten in februari kennis met het
Steunpunt Groene Zorg’, verhaalt Marina. ‘Het idee van zorgverlening op het
bedrijf sprak ons aan. Door mee te
werken krijgt de landbouw immers een

nieuwe plaats in de samenleving. Dit
komt het imago van de sector ten goede.
De omgeving reageert alvast positief.
Dat blijkt ook uit de geregelde contacten
met collega’s met wie we ervaringen uitwisselen. Bovendien, het geeft een meerwaarde aan je eigen leven.’
Of zorgverlening op het boerenerf een
extra belasting legt? ‘Dat valt wel allemaal mee’, geeft Erik aan. ‘Op administratief vlak bijvoorbeeld houden we alleen een presentielijst bij die we om de
drie maanden moeten overmaken aan
de zorginstelling. Verder hoef je enkel
de verzekering in te lichten. De zorg
valt onder de normale burgerlijke aansprakelijkheidsclausule en kost je dus
niets.’
Wat volgens het echtpaar KeeremanStroo mogelijk wel belastend zou kunnen zijn, is de bedrijfs- en gezinssituatie.
‘Die moet het toelaten’, aldus Erik. ‘Kijk,
wij hoeven onze aandacht niet meer te
richten op groei in het bedrijf of onze
aandacht te verdelen over de eigen kinderen. Drie van onze vier kinderen zijn
schoolgaand, maar al flink uit de kluiten
gewassen. Het belet natuurlijk niet dat

Marina, Cindy en Erik
er wederzijdse aanvaarding moet zijn.’
‘Ons eerste idee was om jongeren die
schoolmoe waren op te vangen’, vervolgt
Marina. ‘Maar we zijn gestart met Cindy.’
Erik gekscherend: ‘En we hebben van de
eerste keer de knapste binnengehaald.’
Cindy doet alsof ze het compliment ongepast vindt en geeft de bedrijfsleider
daarop een boksslag op de rechterarm.
Marina kijkt geamuseerd toe: ‘Ja, ze jutten elkaar graag wat op. Met Cindy is er
een nieuwe wind op ons bedrijf komen
binnenwaaien. Cindy brengt telkens
weer wat positiviteit mee.’ Erik knikt bevestigend: ‘Niet alleen Cindy, ook wij
zijn er rustiger op geworden.’

E

en kinderdagverblijf, voor- en naschoolse kinderopvang, dagbesteding voor ouderen en een dertigtal
volkstuintjes. Dat is het rijke aanbod
op De Dommelhoeve in het Nederlandse Sint-Oedenrode. Eigenaren Henk
Wiersma (45) en Mirjam van de Vossenberg (42) waren voorheen melkers van
90 stuks zwartbont holsteinvee en bewerkten 50 hectare akkers. ‘Bij het uitbreken van mond- en -klauwzeer in Nederland in 2001 zijn we gaan nadenken
over de toekomst’, geeft Henk aan. ‘Op
dat ogenblik kwam ook de vraag vanuit
de gemeente om te starten met een zorgboerderij voor ouderen. Omdat Mirjam

Henk en Mirjam Wiersma met een gast

ervaring had in de zorgverstrekking aan
drugsverslaafden, zijn we daarop ingegaan.’
Wiersma vertelt er nog bij dat bijna gelijktijdig ook de vraag binnenliep voor
een kinderdagverblijf en voor- en naschoolse opvang. Het melkquotum werd
ondergebracht in een maatschap en het
melkvee maakte plaats voor 60 stuks limousinvee. De melkstal werd volledig
omgebouwd voor jong en oud, inclusief
een ruime zandbak buiten voor de kinderen en een volière met kleinvee. ‘Zodoende hebben we nu jongeren van 2
tot 12 jaar op het bedrijf en ouderen van
50 tot 91 jaar’, vertelt Mirjam verder.
‘Dat is een ideale combinatie. Jongeren
ervaren op deze manier een opa-omarelatie. Omgekeerd ervaren de ouderen
een relatie met kleine kinderen.’
Per dag ontvangt De Dommelhoeve
maximaal 40 kleine kinderen. Twee kinderverzorgsters hebben in het kinderdagverblijf de zorg voor de peuters. De
schoolgaande jeugd wordt vanaf 7.30
uur opgevangen. Vanuit het bedrijf fietsen ze dan naar school. Tijdens de middagpauze keren de kinderen terug naar

het bedrijf om er te eten en daarna weer
naar school te fietsen. Vanaf 15.30 uur is
er naschoolse opvang.
Een tiental ouderen, zowel licht fysisch
als psychisch beperkt, zijn welkom op
maandag, dinsdag en donderdag. Op
woensdag en vrijdag wordt de ruimte afgehuurd door een geestelijke gezondheidsinstelling. Een deel van de ouderen
werkt in de voormiddag mee op het
vleesveebedrijf, het andere deel bereidt
het middagmaal. In de namiddag is er
een gezamenlijke activiteit voor de gehele groep, zoals het onderhoud van de
tuin of spelletjes.
De groep ouderen wordt, naast Mirjam
en Henk, begeleid door twee activiteitenbegeleiders en twee of drie vrijwilligers. Mirjam: ‘Wat je terugkrijgt van de
zorgvragers geeft je heel veel energie.’
Henk en Mirjam ervaren dat de maatschappelijke erkenning alsmaar groter
wordt. ‘Ze weten je meer en meer te vinden. Er is zelfs een wachtlijst.’
De Dommelhoeve heeft intussen ook
een dertigtal volkstuintjes. ‘Het werkt
erg leuk,’ vertelt Mirjam, ‘en het is een
mooie aanvulling op de zorgactiviteiten.’

Mirjam van de Vossenberg: ‘Jong en oud ideale combinatie’

Relatie opbouwen

8

december 2008

december 2008

9

