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kleine herkauwers

Op zorgboerderij maken
de vele handen het werk licht
Aan de rand van Apeldoorn-Noord vormen Hanneke en Gert-Jan Wensink de
bedrijfsleiding op de Wenum Hoeve, sinds 2004 officieel een zorgboerderij.
Met hun kennis en ervaring leiden en begeleiden ze de ‘hulpboeren’. Sinds
kort is het zorgbedrijf in het bezit van het GD Keurmerk Zoönosen.
Dit jaar doet de GD voor het tweede jaar
aan bescheiden sponsoring van een aantal
zorgboerderijen. Eén van die boerderijen is
de Wenum Hoeve. Het oog is daarbij gericht
op organisaties of instellingen met een
breed maatschappelijk doel zoals zorgboerderijen. ”Wij zijn er voor mensen die een
dagbesteding zoeken waar men, in eigen
tempo en naar eigen mogelijkheden, zinvol
bezig kan zijn”, legt Wensink enthousiast
uit. “Voor mensen die graag omgaan met
dieren en de natuur. Wij bieden werk aan
mensen die door hun beperking een afstand
tot de arbeidsmarkt hebben. Bij ons kunnen ze terecht in de functie van hulpboer.
Onze hulpboeren hebben een lichamelijke
of geestelijke beperking, een psychisch of
psychiatrisch probleem, een (licht) autistische stoornis of niet aangeboren hersenletsel. Ook ouderen kunnen wij dagbesteding
aanbieden.”

Mens en dier
”Met dier en natuur bezig zijn is de kracht
van het werken op onze boerderij”, vervolgt

hij. “Mens en dier hebben elkaar nodig. De
vier seizoenen geven duidelijke richtlijnen
over de werkzaamheden gedurende het jaar.
Het werk is afhankelijk van de vaardigheid
van de hulpboer, de klussen die gedaan
moeten worden en het weer. Er is veel te
doen op de boerderij: de dieren voeren en
verzorgen, de hokken uitmesten, het onderhoud van machines en stallen, hout kloven,
verzorgen van de moestuin en het erf.
Kalveren en koeien houden we bedrijfsmatig. Het gaat dan niet meer om melkkoeien
zoals wij zelf voorheen deden, maar om de
opfok van kalf tot melkkoe. Daarnaast hebben we een Hereford-vleesveekudde. Op de
boerderij zijn ook paarden, pony’s, geiten,
konijnen, pauwen, kippen, katten en een
hond. Alle dieren worden verzorgd door de
hulpboeren.”

zo’n keurmerk. Dat moeten er meer worden,
vind ik. Er zijn namelijk veel risicofactoren
op een zorgboerderij. Denk aan veiligheid,
hygiëne, onverwachte gebeurtenissen. We
hebben hier nu alles netjes in protocollen
vastgelegd.”
Zie ook www.wenumhoeve.nl

Kwaliteit laat je zien
Het keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’ van
het Kwaliteitssysteem voor Zorgboerderijen
is onlangs weer verlengd. Wensink: “Van de
duizend zorgboerderijen zijn er zestig met

GD Keurmerk Zoönosen
“Onlangs hebben we ook het GD Keurmerk Zoönosen gehaald”, beschrijft
Wensink. “Want we krijgen hier nogal
wat mensen over het erf. Om dit keurmerk te verkrijgen loopt de dierenarts
alles met ons na. Hij verplaatst zich
als het ware in een bezoeker of in een
medewerker. Op welke momenten kun je
een besmetting overbrengen? Het gaat
erom om van tevoren alle mogelijke
risico’s door te denken. Hebben medewerkers zelf dieren thuis? Denk aan het
handen wassen. Gebruik papieren handdoekjes in plaats van één handdoek. En
we hebben bijvoorbeeld de geiten niet
laten dekken of geïnsemineerd vanwege
de Q-koorts. Gelukkig bleek bij het
nalopen van de checklist dat we veel
zaken al goed op orde hebben, zoals
bedrijfskleding, ontsmettingsmatten,
ontvangstregistratie bij open dagen.”

‘Hulpboer’ Marco voert de koeien.
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