De Naoberhoeve in Erica
onderhoudt zichzelf
> Birgit van der Laan
Van “een grote bende” naar een zichzelf
onderhoudende kinderboerderij. In Erica ziet het er
naar uit dat dit in de toekomst misschien wel gaat
lukken voor de Naoberhoeve. De kinderboerderij
wist al eerder 400.000 euro bij elkaar te verzamelen
door de juiste sponsors en benaderen en fondsen
aan te schrijven met een goed verhaal. Maar wat de
Naoberhoeve betreft, zijn ze nog lang niet klaar.
Het volgende uitdaging is de kinderboerderij
zelfvoorzienend te maken. Zonder de vaak
broodnodige steun of subsidie van de gemeente. Net
zoals in de rest van Erica, een Drents dorp dat valt
onder gemeente Emmen. Maar ook een dorp waar van
alles “in eigen beheer” geregeld wordt. Het zwembad,
de sportclubs en als het aan Jaap Wolters ligt, straks
ook de kinderboerderij.

Jaap vormt samen met Jan de Groote en Herman
Groninger het bestuur van Sociaal Cultureel Centrum
‘t Schienvat Erica. Een succesvolle accommodatie
waar diverse cursussen en activiteiten voor het dorp
plaatsvinden. Wekelijks maken ruim 1250 personen
gebruik van de accommodatie.
Nabij ‘t Schienvat ligt kinderboerderij de Naoberhoeve.
De boerderij werd 30 jaar geleden opgericht als
werkloosheidsproject. Helaas verslofte de kinderboerderij
in de loop der jaren. “In 2008 kwam het toenmalig
bestuur van de kinderboerderij bij ons,”vertelt Jaap,
“Ze wisten niet goed meer wat ze ermee aan moesten.
De boel was versloft, de dieren waren vierkant en geen
hek stond nog overeind. Wij vonden als bestuur van
‘t Schienvat dat we de verantwoordelijkheid moesten
nemen om de kinderboerderij te redden. Zodoende werd
het beheer van de kinderboerderij bij ons ondergebracht.
Het eerste wat we gedaan hebben, is geld bij elkaar
zoeken om de kinderboerderij op te kunnen knappen.
Met behulp van sponsorgeld hebben we eerst het
grondwerk aangepakt. Er zijn nieuwe hekken gezet,
paden aangelegd, oude stallen afgebroken en nieuwe
stallen neergezet. Dat heeft ons € 175.000,- gekost, maar
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de kinderboerderij was wel weer toonbaar. Voor mij
was dat nog niet genoeg. Er was nog geen fatsoenlijk
hoofdgebouw. Alleen een oude stal waarin je amper
rechtop kon staan. We hadden geen kantoor of ruimte
om groepen te ontvangen. Ik heb toen een projectplan
geschreven voor de bouw van een kinderboerderij en
NME-centrum. Helaas werd dit plan afgewezen door
Stichting Doen, maar ze wilden wel met ons om de
tafel. Tijdens dat gesprek is besloten dat we ons plan
zouden aanpassen tot sociaal gemeenschapshuis met
een echte buurtfunctie. Daar wilde Stichting Doen ons
wel in subsidieren en binnen 14 dagen hadden we een
toezegging van € 50.000,-. Toen we die toezegging
eenmaal hadden, kwamen meer geldschieters met
toezeggingen over de brug.”

“Ik ga niet eerder weg dan dat de kinderboerderij
zichzelf redt. Aan mij zal het niet liggen.”
“Geldschieters en sponsors komen niet zomaar naar je
toe. Ik ben achter de computer gaan zitten en heb op
internet gezocht naar fondsen. Ook op gemeentelijk
en provinciaal niveau. Ik heb me niet laten afschrikken
door de eisen en projectplannen die opgesteld moesten
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worden. Je moet bijvoorbeeld nog weleens een SWOTanalyse opstellen of een pak formulieren. Natuurlijk
hebben wij ook afwijzingen gehad, maar uiteindelijk
hebben we het toch rond gekregen. We hebben in totaal
€ 400.000,- via fondsen en subsidie bij elkaar gekregen.
Van dat geld is nu ook onze nieuwe hoofdgebouw
geplaatst, die is eerder dit jaar officieel geopend. In het
hoofdgebouw is ons kantoor, maar ook een lesruimte
en toiletten. We hebben ook een vergaderruimte en
bovenverdieping die we verhuren.”

De hele buurt was aanwezig
Bij de opening van het nieuwe hoofdgebouw was de
hele buurt aanwezig. Maar dat is niet altijd zo geweest.
Jaap: “Een paar jaar geleden wilde de buurt liever dat
de kinderboerderij weg ging. We liggen midden in de
wijk en het was niet goed onderhouden. Maar als je
dan zegt “Prima, dan ruimen we de boel op en geven
we de grond terug aan de gemeente. Dan komt er hier
misschien een prachtige flat te staan”, dan draaien ze
ook wel bij. En ze waren er allemaal bij de opening.
Sinds de opknapbeurt komen ze uit de hele omgeving
hier naartoe, ook uit Emmen. We trekken nu ongeveer
7500 bezoekers per jaar, maar we doen het niet voor de
bezoekersaantallen. We vinden het veel belangrijker dat
Erica leefbaar blijft.”
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Onderdeel van ‘t Schienvat
Het bestuur van ‘t Schienvat vindt het belangrijk om
toegankelijk te zijn, maar het hoeft niet allemaal gratis.
Jaap: “We hebben inkomsten uit niet- commerciële
activiteiten, zoals de cursussen en workshops, maar
dat is ook om de kosten te dekken. We organiseren ook
commerciële activiteiten, zoals verhuur van zalen en
bijvoorbeeld theater- en cabaretvoorstellingen. Een deel
van die opbrengst kunnen we voorlopig gebruiken voor
het exploiteren van de kinderboerderij. Ik ben bezig
met het professionaliseren van de zaak. Ik ga niet eerder
weg dan dat de kinderboerderij zichzelf redt. Aan mij
zal het niet liggen. Maar daar moet je wel eigenwijs voor
zijn en zorgen dat je zelfstandig werkt, niet afhankelijk
van anderen of van de gemeente. De volgende stap is
om inkomsten proberen te krijgen via de zorg en via
buurtsupport mensen hier aan het werk krijgen. “

Een gesloten circuit
Gerrit Posthuma werkt ook via buurtsupport voor de
kinderboerderij. Hij is als beheerder vrijwel elke dag
op de kinderboerderij aanwezig. Gerrit: “Ik werk sinds
2009 op de kinderboerderij. Ik ben hier zo’n 60 uur in de
week. Maar ik ben nog geen dag met tegenzin naar de
boerderij gegaan.
>> Vervolg op de volgende pagina
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>> Vervolg van de vorige pagina

Ik stop veel energie in de kinderboerderij, maar ik
merk ook dat ik dat terugkrijg. Je doet het voor de
samenleving. Ik begeleid ook stagiaires van het MBO.
We vinden het belangrijk dat de stagiaires een goede
stageplek krijgen en hier veel leren. We geven ze dan
ook veel vrijheid. En we merken dat we het goed doen,
want de stagiaires zijn enthousiast en komen terug.
Maar ze slagen ook vrijwel allemaal! Hier in de buurt
zit Noorderdierenpark Emmen, maar daar is het vooral
poepscheppen wat je moet doen. Wij motiveren de
stagiaires ook om de dieren te observeren en gewoon
alleen te kijken. Daar kun je zoveel van leren!”

exemplaren, een ram of bok en drie vrouwelijke dieren.
Met de handelaar is afgesproken dat hij nieuwe dieren
aanlevert en onze lammeren herplaatst. We doen dat
met gesloten beurzen. Hij weet precies wat we zoeken
en zorgt er ook voor dat gezonde dieren aangeleverd
worden. We wisselen de rassen ook af, om het voor het
publiek interessant te houden. We geloven dat je moet
blijven vernieuwen om interessant te blijven. En we
merken dat het bezoek het ook leuk vindt. Ze vragen
ook echt naar de dieren.
Ook voor de mest van de dieren hebben we een
oplossing. We laden bij het uitmesten alles gelijk in de
kar. Ik rij 2 a 3 keer per week naar de volkstuinen toe hier
verderop. In ruil voor de mest mogen wij gebruik maken
van hun gras. Zo helpen we elkaar.”

Bijzondere dieren
“We hebben hier op de kinderboerderij ook wat
bijzondere dieren, zoals de alpaca’s en de damherten.
Daarnaast houden we nog een aantal opvallende
schapen- en geitenrassen. Daar kiezen we bewust
voor, ook om aan het publiek de verschillen te laten
zien, zoals het Jacobschaap met de vier hoorns en het
Racka schaap met de gedraaide hoorns. Het publiek
ziet die verschillen ook. Van elk ras hebben we vier
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