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Stichting Makandra (Met elkander) heeft op landgoed Kernhem in Ede een
landbouwzorgproject. Sinds 1996 biedt Makandra er dagopvang aan
verschillende groepen mensen die zorg nodig hebben: verstandelijk

gehandicapten, mensen met psychische en psychiatrische problemen en
langdurig werklozen met een sociaal-maatschappelijke zorgvraag. In de
beschermde leef- en werkomgeving van Makandra vinden deze kwetsbare
mensen mogelijkheden voor een zinvolle dagbesteding in de biologische
landbouw op het project. Makandra geeft hun de mogelijkheid zich een
eigen plekje in de maatschappij te verwerven.
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Ja, met de buren, een biologische geitenhouder en twee reguliere veehouders,
bestaat een goed contact. Ze verrichten over
en weer hand- en spandiensten. Een
buurman ploegt het land en een ander zet
zijn schapen in de weide van Makandra.
Maar verder is Makandra als ontmoetingsplaats nog niet gerealiseerd. Het paardenhotel waar mensen uit de omgeving hun
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financiering van de zorgtaak elk jaar onzeker

paarden kunnen stallen die de deelnemers
dan verzorgen, bleek financieel niet haalbaar.
Van Stiphout laat zich niet ontmoedigen. Er
zijn inmiddels nieuwe plannen voor een
theehuis en voor huisverkoop.

