’t Geitenboerke is veel meer dan een melkgeitenhouder
Wilma Wolters

Zeshonderd geiten melken, 160 jonge dieren opfokken, drieduizend vleeslammeren per jaar
afmesten, kinderfeestjes organiseren, bejaarden rondleiden en nog tijd overhouden voor een jong
gezin. Vrij logisch dat arbeid dan een knelpunt is. Christ Schippers heeft daar wat op gevonden;
hij heeft hulpboeren in de vorm van ex-drugs- en alcoholverslaafden.

W

at er allemaal niet kan op het
bedrijf van Christ en Marleen
Schippers. Tot aan de zomervakantie komen er gemiddeld twee schoolklassen per dag geiten aaien. Vorig jaar brachten
de geitenkijkdagen – op de zondagmiddagen
in het lammerseizoen is het bedrijf geopend

voor bezoekers – zevenduizend mensen naar
’t Geitenboerke. Ook stopt er geregeld een
bus bejaarden op het erf. Op woensdag en
zaterdag is de winkel met geitenkaasjes een
paar uur geopend. En vier dagen per week
komen er maximaal zes hulpboeren om
Schippers te helpen bij de werkzaamheden.
Zou het daarom ook zijn dat de zaal waar zij
mensen ontvangen de ‘alles-kan-zaal’ heet?
En dat de lijfspreuk van Schippers, ‘alles
komt goed’, zelfs op de shovel is geplakt?

Noodzaak

Foto’s: Wilma Wolters

De bordjes in de stal met ‘handjes wassen’
en een weekoverzicht van de werkzaam
heden verraden dat ’t Geitenboerke geen
gemiddeld geitenbedrijf is. Sinds de uitbraak
MKZ verdiende Schippers niet veel meer met
zijn melkgeiten en vleeslammeren. Dus het
moest anders. “We zitten hier op een schitterende locatie voor toerisme en recreatie”,
vertelt Schippers. “Dus kreeg ik ideeën voor
verbreding in die richting.” De oude opfokstal werd verbouwd tot de ‘alles-kan-zaal’ en
de eerste bezoekers kwamen op het bedrijf.
“Maar toen werd arbeid het probleem.”
Schippers ging op zoek naar een zorginstelling die met het werk kon helpen. “Bij
Novafarm zag ik dat ex-verslaafden graag
willen werken en dat je er als boer wat aan
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kunt verdienen. En omdat ik omgaan met
mensen leuk vind, heb ik de knoop door
gehakt.” Zijn vrouw was in het begin niet
enthousiast, maar zij krijgt er nu toch ook
meer zin in. “Want het loopt gewoon”, aldus
Schippers. “Als geitenhouder moet je continu
vechten; de brokprijs is hoog, het stro is duur,
de melkprijs vaak te laag, kortom: het is altijd
wat. Maar ’t Geitenboerke krijgt kansen.”

Ander werk
De stal zit vol en voor elke pot ligt ander
voer voor het voerhek. “Ik maak voor alle
vier groepen een ander rantsoen, aangepast
naar productie. Drie keer per jaar doe ik
melkcontrole en op basis daarvan maak ik
nieuwe groepen. Ik voer m’n geiten maïs,
kuilgras, perspulp, bierbostel en, helaas,
veel brokken.” Omdat Kaasmakerij Van Dijk,
waar Schippers aan levert, op gehaltes uit
betaalt, voert hij ook zonnebloempitten.
“Voor een hoog vetgehalte.”
Vier avonden in de week melkt Schippers
niet zelf, maar een van de vier jongelui uit
de buurt. De tijd die hij dan over heeft,
gebruikt hij om te netwerken. “Als boer
krijg je alle informatie thuis. De voorlichter,
de dierenarts, vakbladen, een verslag van de
studieclubbijeenkomst, noem maar op.
Je hoeft de deur niet uit. Maar als je in de
recreatie zit, is het belangrijk dat mensen
je kop kennen. Dus moet ik eropuit.” Ook
is Schippers erg gelukkig met een vroegere
stagiair van hem. “Die jongen doet hier wat
administratie. Ook is hij een beetje mijn
brein, want hij heeft zelf vaak goede ideeën
en zoekt van alles voor me uit.”

Geitenboer of geitenboerke?
Collega-boeren zeggen weleens dat
Schippers zijn geiten niet lang meer heeft.
“Ze denken dat ik geen echte boer meer

ben. Maar ik voer de geiten altijd zelf en ik
probeer ze een keer per dag te melken.
En ik voel me ook zeker wel boer. Maar in
deze tijd van het jaar ben ik inderdaad meer
geitenboerke dan geitenboer. Maar daar verdien ik dan ook meer mee. Als er een bus
achterom rijdt, weet ik dat ik anderhalf uur
later 100 tot 200 euro rijker ben. Dan zou ik
toch gek zijn als ik dat niet zou doen?”
Schippers is drie jaar vertegenwoordiger
geweest en heeft daardoor geleerd met
mensen om te gaan en om flexibel te zijn.
“En daar profiteer ik nu iedere dag van.
”De lijfspreuk van Schippers, ‘alles komt
goed’, komt hem ook van pas. Er gebeurt
weleens iets vervelends als de hulpboeren
er zijn, maar heel ernstig is het nooit, en
Schippers is daar ook niet bang voor. “Er
kan zoveel geschreeuwd worden of dingen
in de soep lopen, maar ik kan nog met iedereen in gesprek en blijf vrolijk kijken. Het zal
wel een erfelijk gebrek zijn,” lacht hij.

Profiel

Uitbreiden
Schippers hoopt te groeien naar 850 geiten
en dan een nieuwe opfokstal te zetten.
Met de voerleverancier heeft hij de afspraak
dat de productie dit jaar naar de 1.000 liter
moet. Maar het eerste wat hij gaat doen is
een toiletgroep inclusief gehandicaptentoilet
plaatsen. “En ik wil een recreatieruimte
bouwen met als het even kan een volledige
horecavergunning.” Zijn uiteindelijke doel
is dat hij voor zijn twee kinderen een geitenboer en een geitenboerke kan realiseren.
“Zowel de bank als de provincie en
gemeente zeggen tegen elk idee voor
’t Geitenboerke bijna direct ‘ja’, maar als
ik het aantal geiten wil uitbreiden vragen
ze zich af of ik dat wel moet doen.
Dus we zullen zien hoe het loopt.
Maar het komt goed.”

Naam: Christ Schippers heeft samen met
zijn vrouw Marleen een maatschap. Samen
hebben ze een dochter en een zoon.
Woonplaats: Oerle
Aantal geiten: 602
Jaarproductie: 820 liter per geit
Vet- en eiwit: 4,21 procent vet,
3,31 procent eiwit.
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