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Hoe presenteer je als melkveehouder je bedrijf en je sector
aan de burger? In deze editie: kinderopvang
Naam:
Annigje en Peter Gille
Woonplaats: Bergschenhoek
Leeftijd:
33 en 37
Presentatie: kinderopvang
Aantal koeien: 60

Annigje Gille: ‘Koeien zijn de trekpleister voor het kinderdagverblijf’

Opgroeien tussen koeien
tekst Jorieke van Cappellen

M

uren geschilderd in vrolijke
kleuren, veel speelgoed en vooral het blije gebrabbel van baby’s, dreumesen en peuters. Dat is wat je ziet en
hoort zodra de deur van kinderdagverblijf ‘De Koeienwei’ op melkveebedrijf ‘Het Lansingerland’ van Peter en
Annigje Gille in Bergschenhoek opengaat. ‘Het is hier altijd een gezellige
boel’, lacht Annigje Gille, die op het
kinderdagverblijf de dagelijkse leiding
in handen heeft. ‘We vangen momenteel 36 kinderen op in de leeftijd van
nul tot vier jaar. Naast de kinderopvang is er buitenschoolse opvang voor
veertig kinderen in de leeftijd van vier
tot twaalf jaar.’
Zes jaar geleden begonnen Peter en
Annigje Gille met een peuterspeelzaal op het bedrijf, die enkele jaren
later werd omgeturnd tot een kinderdagverblijf. ‘Dat liep als een trein’,

vertelt Annigje. ‘Omdat we met zowel de
koeien als de kinderopvang heel erg druk
waren, wilden we de kinderopvang professioneler opzetten, met meer personeel
in dienst.’ Peter vult aan: ‘Toen de gemeente onze huiskavel wilde bestemmen
voor recreatie, maakten we de stap om
het gehele bedrijf te verplaatsen naar de
huidige locatie, een paar honderd meter
verderop in de straat.’
Peter en Annigje kozen bij de inrichting
van het kinderdagverblijf specifiek voor
elementen uit het buitenleven: frisgroene wanden, veel hout en een gezellige
‘boerenkeuken’. Buiten klinkt geloei van
het melkvee. ‘De koeien vormen de echte trekpleister’, zegt Annigje. ‘Bij het intakegesprek is een van de eerste vragen
hoe vaak we met de kinderen naar de
koeien gaan. Per groep is dat zeker een
paar keer per week.’
In de omheinde speeltuin kunnen de
kinderen naar hartenlust spelen. ‘We
hebben hier veel ruimte en je merkt dat

ouders het belangrijk vinden dat hun
kinderen veel buiten kunnen zijn.’ In de
tuin staat ook een kalveriglo. ‘Daar hebben we weleens lammetjes of een kalfje
in zitten zodat de kinderen met de dieren kunnen kennismaken.’
De bouwplannen van Peter en Annigje
reiken nog verder. Pal tegen de moderne
ligboxenstal wordt de laatste hand gelegd aan de boerderijwinkel, die opengaat als het bedrijf open huis houdt,
op 18 en 19 november. De bezoeker kan
via grote glazen wanden de ligboxenstal
en de melktank bekijken. Boven de ligboxenstal is een vergaderruimte en over
enkele jaren willen Peter en Annigje
ook een camping, een groepsaccommodatie en een horecagelegenheid realiseren. ‘Voor melkveebedrijven is het niet
altijd gemakkelijk boeren zo vlak bij de
Randstad, maar voor het kinderdagverblijf en de andere activiteiten vormt deze
plek nu juist de ideale locatie, met onze
koeien als publiekstrekker.’
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