K E R S T S P E C I A L
VROUW OP HET VOORPLAN
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Wuustwezel
handel
gehuwd met Yves Gericke (41)
Myrthe (12) en Sverre (9)
gesloten vleesveehouderij met
200 stuks Belgisch witblauw
en 53 ha ruwvoer en akkerbouwteelten
Favoriete koe: Extacy van de Vloeikenshoeve,
reservekampioene CRV KoeExpo Gent en moeder van
enkele ki-stieren

Leeftijd:
Woonplaats:
Opleiding:
Gezinssituatie:
Kinderen:
Bedrijf:
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		 D A G I N D E L I N G

Sylvia Luyckx: ‘Samen veel werken om, helaas, te weinig te verdienen’

Eigen baas zijn
Als stadsmeisje gaandeweg in het boerenleven rollen. Dat is wat
Sylvia Luyckx is overkomen. Maar zij geniet van de levenswijze
op de boerderij, waarop zij zich samen met haar gezin knus kan
terugtrekken in het woonhuis.
tekst Guy Nantier

6 . 0 0 O pstaan en ontbijt
6 . 3 0 M et Y ves naar de stal ,
	dieren controleren ,
		koeien voeren en
		kalveren te drinken 		
		 g even
7 . 3 0 	kinderen uitwuiven
		naar school
8 . 0 0 	stalwerk z aamheden 		
		vervol g en
		 ( koeien ve R hokken , 		
		vaccineren . . . )
9 . 0 0 	vervol g
1 0 . 0 0 	vervol g
1 1 . 0 0 	wonin g opruimen , 		
		boodschappen
1 2 . 0 0 	broodmaaltijd
		en de jonste kalveren
		een tweede drinkbeurt
		verstrekken
1 3 . 0 0 	huishoudelijke taken
1 4 . 0 0 	vervol g
1 5 . 0 0 	vervol g
1 6 . 3 0 	les - en huiswerk 		be g eleidin g kinderen
1 7 . 0 0 	teru g naar stal
1 8 . 0 0 	kalveren voederen
1 9 . 0 0 	koken en avondmaal
2 0 . 0 0 	a f ruimen , vol g ende
		da g voorbereiden
		 ( boterhammen , kledij
		kinderen , ontbijtta f el )

W

ie beter dan Sylvia Luyckx (39) kan
het leven en werken binnen en buiten de veehouderij met elkaar vergelijken
en plaatsen? Sylvia is geen landbouwersdochter, maar woont nu op een achttiende-eeuwse boerderij en deelt haar leven
met een selfmade veehouder.
Ze had twintig jaar geleden een voltijdse
kantoorbaan. Die baan heeft ze gedurende negen jaar gehad. Na haar huwelijk
met Yves Gericke (41) halveerde ze haar
werk buitenshuis en ging ze deeltijds
meedraaien op het witblauwvleesveebedrijf. Bij de geboorte van hun eerste kindje
ging ze voluit voor voltijdse arbeid thuis.

Goede beslissing
Was dat een verstandelijke keuze of eentje met het hart? ‘Oh, het gebeurde eigenlijk allemaal gaandeweg en vanzelfsprekend. Vóór Yves startte met de boerderij
in 1989 was hij werkzaam als magazijnier
in de privésector. Hij hield toen enkele
koeien voor de hobby op de gronden van
zijn overleden vader. Fokkerij was en is
nog steeds zijn passie. Ik vind het geweldig hoe hij daarin opgaat. Toen hij besliste
om als voltijdse boer aan de slag te gaan,
kon ik mij wel vinden in zijn keuze en heb
ik hem daarin gesteund. Het boerenleven

trok mij ook wel aan, alhoewel ik toen
niet echt besefte dat het een job zou zijn
voor 24 op 24 uur, 7 op 7 dagen per week
en 365 op 365 dagen.’
Sylvia blikt met tevredenheid terug op
haar beslissingen en met enige fierheid.
Het bedrijf heeft momenteel een drietal
stieren op de ki staan. En sinds zij meedraait op het bedrijf, heeft Yves het bedrijf
kunnen laten groeien. ‘Dat geeft enorme
voldoening.’

Jaarlijkse vakantie
Waar zitten nu de grote verschillen tussen buitenshuis werken en het werken op
de boerderij? Sylvia Luyckx: ‘Buitenshuis
zat er toch wel enige regelmaat in de
werkuren. Op een boerderij mag je je dag-

Kantoor of
boerderij?
‘Boerderij,
vanwege de rust
en de vrijheid’

uren nooit tellen. En je weet ook nooit
wanneer het werk stopt. De hoeveelheid
werk verschilt eigenlijk nauwelijks. Het is
gewoon anders. Op de boerderij is het
meer fysieke arbeid en kan je je werk zelfstandig regelen.’
Die vrijheid kan Sylvia wel appreciëren,
maar ook weer relativeren. ‘Het weer is
bepalend voor veel werkzaamheden. Dat
is één van de redenen waarom wij jaarlijks
steevast negen dagen vakantie nemen op
Mallorca. Daar is het altijd goed weer.’
Om die jaarlijkse reis te maken, doen Sylvia en Yves beroep op een jonge collega die
dan het werk doet, een ex-stagiair van het
bedrijf waar ze honderd procent op kunnen vertrouwen.’ Die vrije dagen zijn een
manier om onze zinnen te verzetten en
honderd procent beschikbaar te zijn voor
de kinderen. Het klinkt misschien raar uit
de mond van iemand zoals ik, die niet van
landbouwafkomst is, maar terug thuis,
geniet ik des te meer van de boerderij.’

Weinig verdienen
Het sociale contact met werkcollega’s
mist Sylvia nauwelijks. ‘Ik hou van de rust
die hier op het bedrijf heerst. Alhoewel,
als de buurkinderen komen spelen kan
het hier gezellig druk zijn.’
Het salarisaspect komt eveneens ter sprake. Sylvia: ‘Voor een baas werken levert
een vast loon op. Dat geeft een zeker gevoel. Nu is het samen veel werken om,
helaas, te weinig te verdienen.’
Veel tijd voor zichzelf blijft er voor Sylvia
niet over, maar dat stoort haar niet. ‘Die
tijd besteed ik graag aan het gezellig maken in huis door te bloemschikken of door
nieuwe decoratie aan te brengen. Ik hou
van cocooning.’ l

2 1 . 0 0 	mails checken , tv
2 2 . 3 0 g aan slapen	
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