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Melkgeiten en zorgboerderij gaan goed samen
Henk ten Have

Zeven jaar geleden stond de familie Kuiperij uit Heemserveen voor de keuze: het aantal melkgeiten
verdubbelen of een zorgboerderij beginnen als tweede tak. Ze kozen voor een zorgboerderij.
“Het is heel intensief, maar je krijgt er veel voor terug”, vertellen Dirk en Fokalien Kuiperij.

H

et is een gezellige drukte in de
keuken van de familie Kuiperij als
op zaterdagmorgen de zorgkinderen
worden gebracht en de medewerkers pauzeren. Ook Guido is er; hij was zeven jaar
geleden de eerste cliënt van de zorgboerderij

De Peppelhoeve en komt nu nog regelmatig
aanwaaien. Hij voelt zich er duidelijk thuis.
“Mensen moeten zich hier happy voelen,
zichzelf kunnen zijn. Dat staat voorop”,
aldus de gedreven ondernemers. “Maar er
zijn wel regels.”

Keuze
In 2002 moest het echtpaar Kuiperij hun
bedrijf uitbreiden om het te kunnen voortzetten. Ze kozen voor uitbreiding met een
zorgboerderij. Die keuze was niet zo moeilijk. Fokalien komt uit het onderwijs en de
kinderen waren het huis uit. “Ik wilde graag
weer iets met kinderen doen”, vertelt ze.
Fokalien houdt zich nu vooral bezig met de
zorgtak en Dirk met de geitenhouderij.
Vijf dagen per week komen kinderen met
beperkingen als autisme, ADHD, een
gedragsstoornis of verstandelijke beperking
op De Peppelhoeve. Ook volwassenen met
een lichamelijke of verstandelijke beperking, bijvoorbeeld het syndroom van Gilles
de la Tourette, zijn welkom op de zorgboerderij in Heemserveen. “We hebben een mix
van doelgroepen”, aldus Fokalien. “Als er
een nieuwe cliënt komt, moet het klikken
tussen de medewerkers en de cliënt én de
cliënten onderling. Daarom vindt er eerst
een intakegesprek plaats en wordt er proefgedraaid.”
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Eigen geit
Per dag zijn er één tot zes cliënten op de
boerderij voor dagbesteding. Meestal gaan
ze ‘s morgens eerst de geitenstal in.
Spelenderwijs wordt er gevoerd, geveegd,
gestrooid en geknuffeld met de geiten.
Ieder kind heeft zijn ‘eigen’ geit. Die krijgen
met een merkstift een kleur zodat ze in het
koppel herkenbaar zijn. De kinderen verwennen hun eigen geiten extra door ze
bijvoorbeeld een appel te geven, te borstelen
en te aaien. Na een koffiepauze gaat iedereen op zijn of haar eigen niveau ‘aan het
werk’ op de boerderij: konijnenhokken
schoonmaken, de paarden of bokken verzorgen, in de tuin, hutten bouwen, figuurzagen of gewoon spelen. Twee keer per
week mogen de kinderen Dirk meehelpen
met het melken van de geiten. “Ze zijn
graag bij de boer”, zegt Fokalien.

Grenzen verleggen
“Het is heel leuk om te zien hoe kinderen
hun grenzen verleggen op de boerderij”,
vertelt Jacobien Dijkstra (23). “Sommigen
durfden eerst niet tussen de geiten, maar
nu willen ze niets liever. Dat is mooi om te
zien.” Jacobien liep vijf jaar geleden stage op
het bedrijf van de familie Kuiperij en helpt
sindsdien op zaterdagen en in vakanties
mee. “Wat ik hier bijzonder vind, is dat een
geit mag blijven omdat die van een zorgkind is, terwijl het dier eigenlijk niet meer
rendabel is.” De geiten zijn dus niet alleen
productiedieren, maar hebben ook een rol
bij de uitvoering van het zorgbedrijf. Dat
De Peppelhoeve een echt boerenbedrijf is,
noemt Jacobien een meerwaarde. “De
cliënten maken de structuur mee op het

bedrijf, er is regelmaat.” “Ze voelen zich
ook verantwoordelijk voor de boerderij”,
vult Fokalien aan.

Profiel

Recreatie en educatie
In de zomer worden op De Peppelhoeve
rondleidingen gegeven aan met name gasten
van de vele campings in de buurt van de
boerderij. Het is een twee uur durend programma met uitgebreide informatie over de
geitenmelkerij. Het educatiemateriaal voor
de rondleiding heeft Jacobien zelf ontwikkeld. Na de rondleiding kunnen de bezoekers
geitenkaas en -melk proeven. Ook schoolkinderen kunnen de geitenhouderij annex
zorgboerderij bekijken. Zowel campinggasten als scholen betalen een kleine vergoeding voor de excursie op het bedrijf.

Privé en werk
Dirk en Fokalien Kuiperij genieten zichtbaar
van hun bedrijf, maar willen desondanks
meer scheiding van privé en werk.
Momenteel gebruiken ze hun eigen keuken
nog als kantine en plek om te spelen voor
hun cliënten, maar daar moet over niet al te
lange tijd verandering in komen. Op de deel
van de woonboerderij werken ze aan een
nieuwe ruimte met eetgelegenheid, keuken,
toiletten, douche enzovoorts.
Ook willen ze het kwaliteitskeurmerk van
het Landelijk Steunpunt Landbouw & Zorg
behalen. Daarmee laat je zien dat je kwaliteit biedt.
Hoewel de ondernemers nu vooral investeren in de zorgtak, blijft de geitenhouderij
van even groot belang. “De zorgtak en de
geiten kunnen niet zonder elkaar”, weten
zij.

Naam:	Dirk (60) en Fokalien (60)
Kuiperij
Woonplaats: Heemserveen
Bedrijf:	Melkgeitenhouderij en zorgboerderij De Peppelhoeve. Op
het bedrijf worden 250 melkgeiten gehouden (duurmelken).
De jaarproductie van de geiten ligt op 1.188 kg melk met
4,26% vet en 3,44% eiwit. In
2002 is begonnen met een
zorgboerderij. Zowel kinderen
als volwassenen met een
lichamelijke of geestelijke
beperking kunnen er vijf
dagen per week terecht voor
dagbesteding.
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