K E R S T S P E C I A L
VROUW OP HET VOORPLAN

Leeftijd:
Woonplaats:
Opleiding
Gezinssituatie:
Kinderen:
Bedrijf:

Hobby

Annie Dewulf: ‘Geert is geen aanhangsel. Wij vormen een hecht team’

44
Ichtegem
A2-landbouw
gehuwd met Geert Carbonez
(45)
Stijn (20), Stefanie (17),
Emmely (15) en Jasmine (14)
melkvee (50 stuks), vleesveebedrijf (140 stuks), 34 ha ruwvoerland
fietsen, dansen

Alles met zijn tweeën
Het melk- en vleesveebedrijf staat op naam van de vrouw des
huizes. Maar dat is louter een praktische overweging geweest.
Annie Dewulf en echtgenoot Geert Carbonez doen alles samen:

ANNIE DEWULF

het gezin, werken en… dansen.

		 D A G I N D E L I N G
5 . 1 5 	opstaan

tekst Guy Nantier

5 . 3 0 ‘ s z omers de melkkoei 		en b innenhalen
5 . 4 5 	melken , kalveren en 		

H

et melk- en vleesveebedrijf én het
woonhuis van bedrijfsleidster Annie Dewulf in het West-Vlaamse Ichtegem liggen er kraaknet bij. De hand des
vrouws? Annie Dewulf: ‘Nee, zowel mijn
man als ik houden het graag netjes. Dat
geeft overzicht. En we vinden het belangrijk voor het imago van de sector. De
schoolkameraadjes van de kinderen hebben er nooit moeite mee gehad om op de
boerderij te komen spelen. Integendeel,
ze waren hier niet weg te slaan.’
Annie vertelt dat zij ook permanent met
handschoenen werkt. ‘Ik vind het belangrijk om geen gekloofde handen te
hebben. Ik sta in het weekend ook nog
in de winkel van de lokale bakkerij.
Dan moet je er een beetje verzorgd uitzien.’

		 j ongvee voederen
7 . 3 0 	ont b i j t, krant le z en ,
		opruimen
8 . 1 5 	melkvee en j ongvee 		
		naar de weide b rengen
		in het grassei z oen , 		
		stallen schoonmaken ,
		voeder b akken reinigen
1 0 . 0 0 	huishoudeli j k werk
1 1 . 0 0 	koken
1 2 . 0 0 	eten , middagpau z e
1 3 . 0 0 	administratie ,
		 b ood	schappen
1 4 . 0 0 	dierver z orging ,
		onderhoud tuin en 		
		 b edri j fsge b ouwen
1 5 . 0 0 	vervolg
1 6 . 0 0 	melkkoeien en j ongvee
		 b innenhalen
1 7 . 0 0 	melken , kalveren

Handtekening zetten

		voederen en algemene

Het melk- en vleesveebedrijf van Annie
Dewulf telt 25 holsteinmelkkoeien en 70
stuks Belgisch-witblauwmoederdieren.
Dat het bedrijf op haar naam staat, is
louter het gevolg van een praktische
overweging bij de opstart. ‘Geert is van
opleiding meubelmaker. Hij zou eerst
bijkomende cursussen moeten hebben
volgen om zich te mogen vestigen als

		diercontrole
1 8 . 3 0 	koken voor de kinde 		ren , avondmaal ,
		afwerken huishoude 		li j ke taken
1 9 . 0 0 	kinderen opvolgen
2 0 . 0 0 b i j praten met G eert, 		
		volgende dagen plan 		nen en ho b b y

landbouwer’, vertelt Annie. ‘Met mijn
diploma landbouw was dat geen probleem. Zo kwam de overname van het
ouderlijk bedrijf op mijn naam. Geert
vindt het bovendien gemakkelijk dat ik
altijd alle documenten moet ondertekenen.’

Vermaledijde administratie
Dat het bedrijf op haar naam staat, betekent niet meteen dat Annie de broek
draagt op het bedrijf. Annie zegt lachend: ‘Broek of rok: ik draag het allebei
graag. Alle gekheid op een stokje, Geert
is geen aanhangsel. Hij en ik vormen een
hecht team.’
Het melken neemt Annie voor haar reke-

Groot of klein gezin?
‘Wij hebben gekozen voor groot. Dat
geeft veel drukte
en leven’

ning evenals de verzorging van de kalfjes en het jongvee en de vermaledijde
administratie. ‘Wat absoluut niet prettig
werken is, is de administratie voor de
mestbank. Dat is gewoon niet werkbaar.
Laat ons toch gewoon boeren.’
Het voederen van de overige dieren, het
landwerk en de fokkerij zijn de taken
van echtgenoot Geert, die ook deeltijds
buitenshuis werkt als chauffeur. ‘Toen
de kinderen klein waren, werkten we gewoon op het bedrijf met zijn tweetjes.
Dat vormde absoluut geen probleem. We
komen goed overeen en zitten vaak op
dezelfde lijn.’

Liefdevol dansen
Annie is geen tv-kijker of lezer van vrouwenbladen. Tijd om een roman te lezen kan nog net. Ze is ook geen lid van
een plattelandsvereniging. ‘Vergaderen
’s avonds is voor mijn man. Ik ben dan
graag thuis voor de kinderen. Wij hebben immers bewust gekozen voor een
groot gezin. Dat geeft veel drukte, maar
ook veel leven.’
Naast het gezin met de vier kinderen en
de landbouwuitbating heeft Annie sinds
een zestal jaar wel een derde passie gevonden in dansen. De snelle ‘jive’ is haar
favoriete danspas. ‘Nu de kinderen zelfstandiger zijn geworden, gaan Geert en
ik elk week lekker een uurtje dansen in
de dansschool,’ vertelt Annie. ‘We wilden na de werkuren nog graag iets samen doen. We zijn nu eenmaal geen
bankzitters. En we horen beiden graag
muziek. Dansen is een uitstekende combinatie. Kijk, we moeten niet altijd maar
meer willen werken. Er is ook leven buiten de boerderij.’ l

2 1 . 3 0 	gaan slapen	
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