Vakantie op de boerderij
Probleem
Al jaren kampt het agrarisch bedrijf met terugvallende resultaten en wordt zij hierdoor met het
voortbestaan bedreigt. Boeren zijn al sinds enkele jaren bezig om de terugvallende omzet te
compenseren met nevenactiviteiten zoals boerengolf en poldersport. Helaas zal dit op de lange
termijn niet voor de benodigde, extra, omzet kunnen zorgen. Boeren moeten dus op zoek naar
nieuwe alternatieven.
Algemeen
Gezinnen, zeker gezinnen met kinderen, trekken weekend na weekend de bossen van
Nederland in. Vaak is er een (klein) kinderboerderijtje in deze bossen. Indien deze ontbreekt
is er altijd wel een vijver waar eenden en vogels te vinden zijn. Op deze plekken zijn het altijd
de kinderen (natuurlijk onder begeleiding van een ouder) die de dieren voeren.
Uit wetenschappelijk onderzoek en uit ervaringen is gebleken dat contact met dieren een
helende werking kan hebben bij ziekten. En ook als het geen helende werking heeft kan het
contact met dieren zeer waardevol zijn.
“Door wetenschappelijk onderzoek, ervaringen opgedaan door talloze andere organisaties,
maar zeker ook uit eigen ervaring, weten we dat contact met dieren heel goed en waardevol
kan zijn voor mensen met dementie, mensen die verpleegd moeten worden of zich door
omstandigheden eenzaam voelen” (bron: http://www.mensendieren.nl/)
Ook zijn er verhalen dat autistische kinderen, door contact met dieren, kunnen veranderen. Zo
kunnen autistische kinderen rustiger worden, meer zelfvertrouwen krijgen, zich meer
verantwoordelijk gaan voelen en zorgzamer worden door contact met dieren. De filosofie
hierachter is dat dieren, anders dan mensen, geen vooroordelen hebben bij mensen.
Idee
Momenteel zijn er al enkele boerderijen waar een vakantie kan worden gevierd. Echter, het
belang van contact met dieren is bij veel mensen nog niet bekend. Zeker minder valide
mensen of mensen kunnen hier veel baat bij hebben.
Daarnaast kunnen mensen die overspannen zijn of, erger nog, een burn out hebben gehad zich
maar moeilijk onttrekken aan het drukke leven van de stad. Dieren kunnen een rustgevende
werking hebben.
Het idee is tweeledig. Enerzijds dat boerderijen vakanties gaan aanbieden aan mensen met een
burn out  deze kunnen dan een weekje (of langer) leven en werken op de boerderij.
Anderzijds kunnen zij vakanties aanbieden aan kinderen met een autisme of andere kinderen
die niet of moeilijk geaccepteerd worden in de maatschappij.
Het beste is om een stichting op te richten (zie onder voor nadere uitleg) en dat de boer de
boerderij verhuurt aan deze stichting. Eventuele aanpassingen die gedaan moeten worden aan
de boerderij, welke gedaan worden zodat deze vakanties georganiseerd kunnen worden,
kunnen ofwel worden verwerkt in de huurprijs richting de stichting of de stichting betaald
deze aanpassingen zelf vanwege het specifieke karakter van de aanpassingen. De boer hoeft in
het laatste geval alleen zijn boerderij beschikbaar te stellen. De stichting (waar de boer geen
bestuurslid van hoeft te zijn) regelt verder alle aanpassingen.

Hieronder wordt, per doelgroep, verder ingegaan op de voordelen van het contact met dieren.
Doelgroep
Zoals blijkt is contact met dieren zeer waardevol voor de ontwikkeling van mensen met wat
voor ziekte ze ook hebben. Uiteraard is een boerderij niet geschikt voor oudere mensen die
‘zwaar’ dement zijn maar doelgroepen die wel geschikt zijn o.a.:
•
•
•

Mensen met een burn out;
Autistische kinderen;
Kinderen die niet geaccepteerd worden in de maatschappij door enige lichamelijke of
geestelijke beperking, anders dan autisme;

Mensen met een burn out
Mensen die als gevolg van het drukke leven van de Randstad overspannen zijn geraakt of,
erger nog, een burn out hebben gehad zijn op zoek naar ontspanning. Door in de Randstad te
blijven kunnen zij zich niet geheel onttrekken aan hun dagelijkse, normale, leven. Een verblijf
op de boerderij heeft dan ook twee voordelen:
1. Onttrekken aan het drukke leven in de Randstad waardoor de mensen tot rust kunnen
komen;
2. Door het contact met dieren kunnen mensen zich rustiger gaan voelen.
Door de rust die de boerderij biedt zal een verblijf op de boerderij zorgen voor een betere
ontspanning dan het blijven in de stad. Eventueel kan er samengewerkt met psychiaters en / of
psychologen die hun patiënten kunnen wijzen op deze mogelijkheden.
Autistische kinderen
Autistische kinderen kunnen in de stad niet meekomen als gevolg van hun sociale en soms
ook lichamelijke beperkingen. Zoals hierboven al gemeld kunnen dieren bijzonder goed
helpen bij diverse negatieve gevoelens die autistische kinderen ervaren. Op dit gebied liggen
natuurlijk diverse kansen voor boerderijen. Enerzijds kunnen ze, na eventuele (kleine)
aanpassingen aan de boerderij, vakanties bieden aan gezinnen met autistische kinderen.
Anderzijds kunnen zij enkele weken / weekenden in het jaar, samen met een begeleidende
organisatie die gespecialiseerd is in de begeleiding van autistische kinderen (bijvoorbeeld
‘Bureau Opvang en Begeleiding Autisme’, zie www.boba.nl), een groepsvakantie aanbieden
aan autistische kinderen.
Kinderen die niet geaccepteerd worden
Uit ervaringen van diverse organisaties is gebleken dat dieren geen vooroordelen jegens
mensen hebben. Kinderen die in de maatschappij niet of nauwelijks geaccepteerd worden, of
zeer veel gepest worden kunnen een gevoel van minderwaardigheid over zichzelf krijgen.
Dankzij de omgang met dieren krijgen kinderen meer zelfvertrouwen waardoor ze zichzelf
beter kunnen accepteren. Ook voor deze kinderen kunnen de boerderijen enkele weken /
weekeinden in het jaar een groepsvakantie aanbieden.

Fiscaal voordeel
Zeker in het geval dat er vakanties op de boerderij georganiseerd zullen worden voor
(autistische) kinderen, maar waarschijnlijk ook wanneer deze vakanties georganiseerd zullen
worden voor de andere doelgroepen, kan dit door de belastingdienst worden aangemerkt als
een maatschappelijk doel.
Als de vakanties worden georganiseerd vanuit een stichting kan deze stichting worden
aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Doordat de stichting een
ANBI is zullen de giften die mensen geven aan de stichting voor hen fiscaal aftrekbaar zijn in
box 1 van de inkomstenbelasting. Dit maakt het aantrekkelijk om de stichting te steunen.
Doordat de stichting dus giften ontvangt kunnen de vakanties onder de kostprijs worden
aangeboden zonder verlies te draaien. Hierdoor ontstaat een concurrentievoordeel jegens
andere verblijfplaatsen zoals een hotel.
Subsidie
Wegens het doel van de stichting bestaat er gerede kans dat de stichting subsidie kan krijgen
van de overheid.
Aanpassingen
Uiteraard moet niet vergeten worden dat er ook enkele aanpassingen benodigd zijn voordat
voormelde vakanties kunnen worden aangeboden. Overal waar de kinderen kunnen lopen
moet het veilig zijn. Enkele voorbeelden:
•
•
•

Onder andere dat hooivorken, harken en meer groot gereedschap niet binnen
handbereik mogen zijn maar zijn opgeborgen in een afgesloten kast.
Elke, toegangbare, hoge plaats moet zijn omringd met hekken zodat de kinderen niet
zomaar naar beneden kunnen vallen.
De boerderij moet rolstoelen een plaats kunnen geven. Dit houdt ook in dat plaatsen
toegangbaar moeten worden gemaakt voor rolstoelen (weilanden e.d.). Uiteraard
kunnen rolstoelen niet overal komen maar het zou toch fijn zijn als ook de kinderen
met een dergelijke beperking op een plaats in het weiland kunnen zijn door een
verharde weg te creëren.

Uiteraard wil de boer ook nog wat overhouden.
Adverteren en reserveren
Doordat de boer samenwerkt met stichtingen zoals BOBA (Autisme) en psychiaters /
psychologen is de link naar de (potentiële) klant al gelegd. De boer hoeft niet veel te
adverteren. Omdat er maar 1 product kan worden aangeboden is ook het reserveren geen
probleem. De boerderij is vol of niet vol.

