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Patricia De Backer: ‘Ik hou van uitdagingen op de
boerderĳ en in de sociale sector‘

Patricia De Backer (46)
De combinatie van landbouw
en zorg is niet altĳd even gemakkelĳk, maar biedt in elk
geval ook voordelen voor
Patricia De Backer.

Ras:
Aantal kalvingen:
Aantal runderen:
Ruwvoeroppervlakte:

Z

Fascinatie voor
prĳskampen en zorg
Twee jaar geleden werd het vleesveebedrĳf De Mespelhoeve acMespelare

Belgisch witblauw
65
160
30 ha

oals het spreekwoord zegt, staan de
beste paarden op stal. De beste koeien, die plaats je ergens mooi in het zicht.
Dit geldt ook voor Escargot van de Mespelhoeve, de Belgisch witblauwe vaars
van Patricia De Backer uit Mespelare, die
mooi staat te blinken in de voorste stalplaats, waar alle passanten haar kunnen
bewonderen.
De vierjarige Germinalvaars was afgelopen jaar kampioene in Vilvoorde en Affligem. In Brussel pakte ze begin december met haar 895 kilogram nog een
tweede plaats. De excellent gepunte Es-

tief als zorgboerderĳ. Daar kunnen mensen die het wat moeilĳker
hebben tot rust komen. Maar Patricia De Backer is ook uitermate
geboeid door de fokkerĳ van Belgisch witblauw en de keuringen.
tekst Hanne Vandenberghe

cargot haalde eind 2012 een score van
90,5. ‘Escargot toont naast haar hoogte
(+3) ook een enorme breedte. Bĳ haar
kalveren is die breedte ook opvallend
aanwezig. Vooraan is ze bĳna even breed
als achteraan, wat resulteert in kilo’s en
daar draait het uiteindelĳk allemaal
om’, vertelt Patricia De Backer.

Liefde voor prĳskampen
Patricia De Backer had vroeger nooit de
intentie om te boeren. Twintig jaar geleden was haar man Luc al landbouwer in
bĳberoep, maar toen konden de dertig

dikbillen haar nog niet bekoren. Patricia
herinnert zich nog goed wanneer ze
voor het eerst echt de liefde voor de
rundveehouderĳ voelde: ‘Op een prĳskamp in Deinze zagen we een keuring
en toen was er bĳ mĳ die klik. Het
leek mĳ een echte uitdaging om dieren te fokken en om er te staan op
prĳskampen.’
Zo’n tien jaar geleden besloot Patricia
om thuis op de boerderĳ te blĳven
en het vleesvee voor haar rekening te
nemen. Haar man Luc bleef zelfstandig chauffeur, maar is verantwoordelĳk

Escargot van de Mespelhoeve
(v. Germinal) behaalde een
tweede plaats op Agribex
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voor de akkerbouw op het bedrĳf. De
voormalige leerkracht kocht voor zichzelf een Belgisch witblauwe vaars, ze
breidde de veestapel verder uit en startte met keuringsdeelname. ‘We kochten
Bĳzonder (Davidson x Fausto, red.) over
van een landbouwer die omwille van gezondheidsproblemen aan het afbouwen
was. De eerste prĳskamp waaraan ze
deelnam, was opnieuw in Deinze en daar
werd ze al onmiddellĳk kampioene.’ Helaas was het een verhaal van korte duur,
want drie weken later liep Bĳzonder
mank. ‘Gelukkig liet ze zich wel zeer
goed spoelen, waardoor we verder konden werken met haar genetisch materiaal.’ Een van deze spoelingen resulteerde in Escargot.
Bĳschrift

Ideaal uithangbord
Voor Patricia De Backer was de overwinning met Bĳzonder erg speciaal, maar
prĳzen winnen met eigengefokte dieren
is nog mooier. ‘Als je begint in de fokkerĳ, ben je voor velen nog een onbekende.
Na verloop van tĳd leren de mensen je
kennen. Win je eenmaal prĳzen, dan
haal je heel wat voldoening uit je eigen
opfok en zĳn je dieren een ideaal uithangbord voor het bedrĳf.’
De witblauwen zĳn voor De Backer het
ideale vleesveeras. ‘Ze hebben een geweldig exterieur en zĳn extreem bevleesd.
Uiteindelĳk word je daarop betaald.
Daarnaast is de kwaliteit van het vlees
zuiver en mager. Ons doel is om een homogene stal te bekomen vol brede dieren, waar ik uren kan naar kĳken.’
Op het bedrĳf worden alle koeien bevrucht via ki en zĳn drie spoelkoeien
aanwezig. ‘Door het spoelen van embryo’s kunnen we het vlugst onze eigen
veestapel met eigen kwaliteit uitbreiden’, legt Patricia uit. ‘Bĳ stierkeuze
wordt gekeken waar de verbeterpunten
van onze dieren liggen qua hoogte en
breedte. Ik kĳk naar de origine van de
stier en naar zĳn nakomelingen. Momenteel heb ik al mooie resultaten geboekt met Attribut, die voor mĳ uitblinkt in grootte, vleesrug, bespiering en
beenwerk. Daarnaast zĳn de kalveren
gemakkelĳk in opfok, iets wat anders
vlug de deur kan dichtdoen.’
Op het bedrĳf worden de stieren verkocht als dekstier. Raken ze niet allemaal verkocht, dan worden de laatste
afgemest. Ook het gros van de koeien
wordt niet afgemest omdat er niet genoeg plaats is in de stal. In de zomer
kan dit wel en dan worden ook een
aantal dieren gevet voor een beenhouwer in de buurt.

Patrica plant haar werk zo dat er op woensdag aangepaste werkjes zĳn voor Joram

Twee jaar geleden stelde Patricia De
Backer het bedrĳf kandidaat als zorgboerderĳ bĳ Groene Zorg, een vzw die
initiatieven ondersteunt voor kwetsbare
mensen. Na een screening waarin ze
haar motieven toelichtte, werd haar aanvraag goedgekeurd.
Voor de vleesveehoudster die vroeger
leerkracht was in het buitengewoon onderwĳs, was de keuze voor een zorgboerderĳ een logische zaak. ‘Ik ben al mĳn
hele leven graag bezig met kwetsbare
mensen. Soms zĳn dit mensen met een
beperking, maar vaak zĳn het ook gewoon mensen die het eventjes wat moeilĳk hebben. Voor mĳ is het een uitdaging om hen te kunnen helpen of hen
iets bĳ te leren.’ Al moet het wel klikken. De eerste twee zorgvragers zaten
namelĳk niet op dezelfde golflengte als
Patricia omdat zĳ andere taken wilden
uitvoeren. Uiteindelĳk kreeg ze Joram
over de vloer, een twaalfjarige jongen uit
een gezin van zes kinderen, die op deze
manier wat meer rust en structuur in
zĳn leven kon brengen.

Win-winsituatie
Joram is elke woensdagnamidddag in
Mespelare te vinden. Daar krĳgt hĳ verschillende taken, zoals het strooien van
de kalveren, het verdelen van de melk en
het verversen van de emmers. Met machines rĳden mag hĳ niet omwille van
de verzekering. ‘Voor mĳ is het leuk om
te zien hoe Joram gegroeid is in de voorbĳe twee jaar. Hĳ kent de werking van
de boerderĳ ondertussen al heel goed en

voelt zich er volledig op zĳn gemak.
Weerbaarheid en zelfstandigheid zĳn de
twee belangrĳkste zaken die Joram hier
heeft ontwikkeld.’
Joram doet iets wat hĳ graag doet en Patricia krĳgt hulp bĳ zaken die ze in haar
eentje moeilĳk kan klaarspelen, een
win-winsituatie dus. ‘Als je een koe moet
verplaatsen, ben je op je eentje wel eventjes bezig. Met de hulp van een tweede
persoon is de klus vaak in vĳf minuutjes
geklaard.’ Maar als zorgboerin moet je
vanzelfsprekend ook enige inspanning
leveren. ‘Je hebt een verantwoordelĳkheid tegenover de zorgbehoevende en
het vereist een grondige planning.’ Patrica plant haar werk zo dat er op woensdag aangepaste werkjes zĳn voor Joram.
Ook zorgt ze voor de uitrusting – zĳn
overall en zĳn laarzen – en maaltĳden.

Witblauw past bĳ zorgboerderĳ
Een zorgboerderĳ ontvangt een compensatie voor de geïnvesteerde tĳd in de begeleiding. Per namiddag bedraagt dit 20
euro. Toen de instelling vorig jaar besloot dat Joram geen begeleiding meer
nodig had, werd de subsidie stopgezet.
‘Voor mĳ maakt de vergoeding weinig
uit. Joram komt hier nog steeds.’
Het Belgisch witblauwe ras is volgens Patricia ook uitermate geschikt voor een
zorgboerderĳ. ‘Het zĳn koeien met een
gemakkelĳk en braaf karakter. Ze zĳn
van nature sociaal en rustig, maar natuurlĳk moet je er wel nog steeds rekening mee houden dat je met dieren en
niet met mensen bezig bent.’ l
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