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In Deventer ging in 2000 het project ‘Boeren in de buurt, buurten bij de
boer’ van start. Allochtone Deventenaren bezoeken boeren in de
omgeving om kennis te nemen van hoe Nederlandse boeren wonen,
werken en leven. Andersom bezoeken boeren moskeeën en winkels,
om te kijken of zij daar afzet voor hun producten kunnen creëren. De
Stedelijke Organisatie Buitenlanders Deventer (SOBD) doet het project
in samenwerking met onder meer de regionale landbouworganisatie
GLTO. Het Landelijk Centrum Opbouwwerk (LCO) is het brein achter dit
project.
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voor de buitenlanders heeft plaatsgevonden.

adressen voor alle Deventenaren. Bij de
uitwerking van het idee bleek echter dat
slechts twee van de twintig benaderde
boeren er positief tegenover stonden. De
reden daarvan is niet helemaal duidelijk; dit
contact met de boeren verloopt via GLTO. Als

