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Hoe boerderijklasjes en biovoeding hand in hand gaan

Tussen krijt en kervel
“Think globally, act locally”.
’t Livinushof genereert tal van
initiatieven die het tot een
rolmodel maken van hoe een
andere wereld mogelijk wordt
door het cumulatief effect
van plaatselijke initiatieven.
Belangrijk onderdeel van dit
gebeuren is Mondina, een project
dat er als geen ander in slaagt
onderwijs in een bioboerderij te
integreren.
door Koen Vandepopuliere, freelance
Anders gaan leven
Sonia Sucaet gaf reeds enkele
jaren wiskunde in het middelbaar
onderwijs. Samen met haar man,
Carlos Noë, baatte ze een boerderij
uit in het Oost-Vlaamse Sint-

Margriete, een landelijk dorpje op
enkele kilometers van de grens met
Nederland. Het overlijden van Carlos’
zus en Sonia’s vader zette hen aan het
denken: Het leven is kort. Is het goed
wat we doen?
Zo ontstond het plan de hoeve
om te vormen tot een biologisch
landbouwbedrijf, dat ’t Livinushof
werd gedoopt. “Livinus”, een Latijns
woord, betekent goede vriend. “Dat
is ons uitgangspunt geworden. We
proberen een goede vriend te zijn met
de aarde en de mensen”, aldus Sonia.
In 2003 zette ook onderwijzeres
Katrien Brinckman haar schouders
onder het project. Het resultaat was
“Mondina”, een project dat vooral
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kinderen en jongeren op middelbareschoolleeftijd de kans biedt de realiteit
van een biologisch landbouwbedrijf
van dichtbij mee te maken.
Rio te Sint-Margriete
Dit jaar worden op ’t Livinushof
biologische gerst, aardappelen,
wortelen, ajuin, pompoen, hennep
en knoflook geteeld. Dieren zijn er
niet, met uitzondering van twee op
rust gestelde koeien. In 2004 werd
de familie Noë verkozen tot OostVlaams Zorgboer van het jaar, een
erkenning voor de opvang van een
andersvalide man en jongeren uit
de bijzondere jeugdzorg. “Ik maak
deel uit van de werkgroep duurzame
ontwikkeling op de school waar ik
les geef”, verduidelijkt Carlos’ eega.
“Ook daar probeer ik consequent
zowel de ecologische,
economische als
sociale problemen aan
te pakken.”
In de loop der jaren
zou Katrien een
belangrijke rol spelen
in de voltooiing
van dit engagement
om de idealen ten
uitvoer te brengen,
zoals uitgesproken op
de VN-conferentie
over Milieu en
Ontwikkeling in 1992
in Rio de Janeiro:
naast zorgboerderij
en biologische
boerderij zou het
Livinushofproject nu
ook een pedagogisch
staartje krijgen. Ze
had reeds tien jaar onderwijservaring
toen ze het besluit nam met haar
klas een alternatief reisje te maken:
“Vierentwintig uur puur natuur”.
Wiedster
De metamorfose die de leerlingen van
de onderwijzeres tijdens het uitje op
de hoeve leken te ondergaan, liet haar
niet meer los. De hyperactieve Bram,
die in een klassikale omgeving niet in
staat was zich te concentreren, bleek
gebiologeerd door het wieden van
onkruid. De steeds lastige Inge werd
plots de ideale leerlinge. Wanneer Bart
per ongeluk een piepjong worteltje
uit de rulle aarde trekt, stormt de
ganse klas naar het kleinood toe om

het prille leven te aanschouwen.
“Die verwondering, dat is zo mooi”,
mijmert Katrien. “De manier waarop
de kinderen door deze omgeving
geprikkeld blijken te zijn, liet me niet
meer los. Het daaropvolgende jaar
kwam ik terug met mijn klas. Het
effect op de leerlingen was identiek en
dat zette me aan het dromen.”
Impulsen om een educatief
biolandbouw-project uit te bouwen
kwamen ook van plaatselijke
milieubewegingen. “In de buurt
bevindt zich een plattelandscentrum
waar mensen in een
landbouwomgeving aan watersport
kunnen doen. Het betrof evenwel
uitsluitend gangbare landbouw. Ons
werd gevraagd een project uit te
bouwen dat ook biologische boeren
een stem gaf.” Toen in landbouwkrant
“Boer & Tuinder” een oproep
verscheen om projectvoorstellen in te
dienen in het kader van het Leader+
-programma, waagde ze haar kans:
Mondina was geboren.
Mondina is Italiaans voor wiedster.
In de biologische landbouw vormt
onkruid het grootste probleem.
Je hoort er ook het Franse woord
“monde” in, waarin de invloed van
het westerse landbouwgebeuren op de
derde wereld vervat zit.
Nimfen en knolgewassen
De Mondina-doeleinden worden
bereikt door aan leerkrachten
verschillende basisprogramma’s voor
te stellen. Zo is een interactief leerpad
rond een gerenoveerde veedrinkpoel
opgezet. Bij de kleinsten komt de
waternimf op bezoek in de klas en
sensibiliseert hen voor rationeel
watergebruik en verantwoord omgaan
met afvalstoffen. Oudere leerlingen
proberen ter plaatse de “Moord in de
Poel” op te lossen: een door Leuvense
specialisten ontworpen educatief spel
dat de deelnemers een en ander leert
over pesticiden, overbemesting en
andere factoren die de waterkwaliteit
aantasten en wat de gevolgen daarvan
zijn.
Tevens bestaat de mogelijkheid om
te kiezen voor een inleefspel over
biologische teelt van gewassen. “En
dat blijkt hard nodig te zijn”, aldus de
onderwijzeres. “Leerlingen reageren
verbaasd wanneer ze rode kool op de
akker zien staan: ‘Bij ons komt rode
kool uit een bokaal.’ Vol verbazing
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zien ze dat zelfgeraapte eieren met wat
bloem de lekkere koekjes opleveren
die ze thuis uit plastic schaaltjes
tevoorschijn toveren, en het zou niet
de eerste leerkracht zijn die verbaasd
vaststelt dat de aardappel een gewas is
waarvan de knollen onder de grond
groeien”.
Al doende...
De initiatiefnemers hebben erover
gewaakt dat de klassen deelnemen
aan een actieve biologische
boerderij. ‘t Livinushof is zeker geen
kinderboerderij en rondleidingen
worden niet gegeven, tenzij dan
aan volwassenen. Om me een idee
te geven hoe Mondina wel werkt,
sturen Katrien en Sonia me een
nabijgelegen trap op en tronen
me mee naar een voormalige
graanzolder. Daarbinnen bevindt
zich een schat aan educatief
materiaal dat met de schaarse
middelen die voorhanden zijn,
is opgebouwd. Een omgebouwd
tafeltje leert de kinderen
spelenderwijs hoe de keuze van
de consument de teelttechnieken
van de boer beïnvloedt en
welke gevolgen dat heeft voor
milieu en derde wereld. Ze
leren verschillende granen te
onderscheiden: het scherpe
gerst, het rondere tarwe en dat
blind, op de tast. Hun vingers
graaien in potjes aarde. Katrien:
“Ook Carlos doet dat. Hij laat
de graantjes door zijn vingers
glijden; hij tast hoe droog of vochtig
de aarde is. We trachten het ideaal
van ervaringsgericht onderwijs met
Mondina maximaal te benaderen. De
bezoekers maken een voetverzorgend
kruidenbad. Ze wegen worteltjes,
oogsten pompoenen en maken er
heerlijke soep van, of ze wassen de
tractor. Uien worden gesorteerd naar
grootte. “Waarom moeten die uien
gesorteerd worden?”, vraagt een
jongen dan. Omdat de consument
enkel grote, gelijkvormige uien
wil, antwoord ik dan. Ach ja, mijn
moeder wil ook enkel de grote uien,
zegt de jongen, en meteen heeft hij
opnieuw ingezien hoe de keuze die
een consument maakt het gedrag van
de boer beïnvloedt.”
Samenspraak
Katrien toont de leerlingen twee
potjes met aarde: een uit gangbare

boerderijgrond, nagenoeg dood,
en een uit biologische grond, dat
vol kevers, wormpjes en andere
organismen zit. “Eenmaal je dat
hebt gezien, kan je niet meer terug”,
verzekert ze. “Dan kies je voor bio.”
De kinderen ontwerpen een biolabel.
Ze krijgen appels te zien, beschadigd
door vorst, insecten, wind ... aan hen
om uit te zoeken welke vrucht welke
schade heeft opgelopen. Een jaarfries
leert wat een boer op een bepaald
moment doet: zaaien, oogsten,
bemesten... Een oefeningetje leert
waarvoor wiedeg, schoffelmachine
en brander dienen. Voedselteams
en streekeigen producten komen
uitgebreid aan bod. Ondanks de

beperkte ruimte lijkt het aantal
educatieve spelletjes haast eindeloos.
“Ik vermoed dat het ondoenbaar is om
me te tonen wat Mondina op de rest
van de boerderij verwezenlijkt”, denk
ik luidop. “Dat zou inderdaad geen
sinecure zijn”, beaamt Sonia. “Alleen
al wat de kruiden betreft zijn ruim
twintig workshops mogelijk.”
De voorgestelde basisprogramma’s
geven eigenlijk vooral een idee met
welke activiteiten een klasbezoek kan
gepaard gaan. Uiteindelijk is het de
leerkracht, vaak in samenspraak met
de leerlingen zelf, die beslist waaruit
een dag op ’t Livinushof zal bestaan.
Denktank
Mondina drijft in belangrijke
mate op het enthousiasme van een
goeddraaiend team van medewerkers
met know-how op allerlei terreinen:
pedagogen, biologen, leerkrachten

voeding, een schooldirecteur, de
landelijke gilde, leerlingen uit
plattelandsklassen, Velt-medewerkers
en Noord-Zuid-experts maken deel
uit van deze denkgroep. Dit veelpotige
team steekt ook de handen uit de
mouwen voor de aanleg van de
kruidentuin, poel en andere projecten
die op til staan.
I have a dream
Meevallers bij de uitbouw van het
project bleken het enthousiasme van
deelnemers en omgeving: ze worden
geraakt door wat op ’t Livinushof
gebeurt. Velen stellen vol verbazing
vast dat veel is verwezenlijkt met
weinig middelen. De verwachtte
financiële inbreng
bleek een niet
zo makkelijk te
nemen hindernis:
hoewel zeventig
procent van
de kosten
wordt gedekt
door subsidies
bestaat dertig
procent uit eigen
inbreng. Andere
moeilijkheden
waren de
aanzienlijke
tijdsinvestering
en de knagende
onzekerheid
over het aantal
bezoekers.
De interesse
blijkt evenwel alle verwachtingen te
overstijgen, hoewel de promotie tot
op heden uit weinig meer bestaat
dan mond-aan-mond-reclame. De
inzet van Katrien, Sonia en vele
vrijwilligers lijkt een droom te hebben
verwezenlijkt. Of de boerin des huizes
nog een boodschap heeft voor de
sector? “Laat de boer een eigen weg
zoeken... laat hem verder kijken dan
waar hij mee bezig is. Durf te dromen,
niet alleen van wat haalbaar is, maar
zelfs verder dan wat haalbaar lijkt.”
Meer informatie: Katrien Brinckman 09/3783788; Sonia Sucaet &Carlos Noë
- 09/3798121.
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