zijwegen

“Er komt veel op je af”
Logeerboerderij Van der Flier in het Groningse Beerta
“Een theeschenkerij of een bed & breakfast? Bijna tien jaar geleden overwoog Corry van der
Flier de mogelijkheden om écht iets voor zichzelf te beginnen. Ze had haar man Diek ruim
dertig jaar geholpen en toen hun zonen geleidelijk aan het grondverzetbedrijf overnamen,
kwam er ruimte en gelegenheid.
Corry had geen vastomlijnde plannen. “In elk geval iets voor mezelf”, zegt ze. Voordat ze met Diek het bedrijf runde, werkte ze in de
zorg en ook die optie kwam voorbij. Totdat één van haar dochters na een buitenlandse stage - haar attendeerde op een zorgboerderij
voor kinderen met een beperking. In het verleden hadden ze bij
Van der Flier via de kerk ook wel eens kinderen en jongvolwassenen in crisissituaties opgevangen. “Corry is heel sociaal bewogen,
dus dit paste heel goed”, zegt Diek. “We zijn gewoon begonnen en
na een half jaar hebben we met ons hele gezin alles geëvalueerd”,
vertelt Corry. “Voor iedereen was het vanzelfsprekend dat we zouden doorgaan met de logeerboerderij. In de beginjaren - toen het
bedrijf hier ook nog was - sprongen onze eigen kinderen ook regelmatig bij.”
Ze hebben het ook steeds professioneler aangepakt. Netjes verbouwd en mooie kamers ingericht, een nette sanitaire ruimte ge-
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creëerd en een ruim speelveld met allerlei toestellen aangelegd.
“We zijn ook gecertificeerd, erkend als leerbedrijf en in het bezit
van het keurmerk voor zorgboerderijen.”

Moeilijke thuissituatie
In de afgelopen bijna tien jaar is hun logeerboerderij een begrip
geworden. De meeste kinderen komen uit de provincie, voor een
weekend of een weekje in de schoolvakanties. De kinderen - tussen de vier en zeventien jaar jong - hebben soms problemen in de
thuissituatie (ouders met alcoholproblemen, schulden, ziektes, ontwrichte gezinssituaties, mishandeling), terwijl ze zelf psychosociale
problematieken vertonen, zoals autisme of ADHD. Vaak is het ook
de combinatie van een ‘lastig’ of ‘onhandelbaar’ kind in een gezin
waar de ouders de handen vol hebben aan hun eigen problemen
die de problemen verergert. Een logeerboerderij biedt dan tijdelijk

Wat doen de kinderen de hele dag? Corry: “Veel spelen en
met elkaar optrekken. De kinderen koken met de leiding in
hun eigen keuken en ze zorgen er ook samen voor dat er
wordt afgewassen, opgeruimd en schoongemaakt. In en om
de boerderij is er veel speelruimte, met fietsen, skelters, klimrekken en schommels. Met de kinderen die van maandag tot
vrijdag komen, worden donderdags vaak bijzondere activiteiten gedaan. Varen met een sloep, zwemmen in de Blauwe
Stad, een fietstocht, vuurtje stoken, barbecuen…”

Stabiele omgeving
Corry en Diek kunnen uren met veel warmte over ‘hun’ kinderen praten, maar je merkt dat hun benadering professioneel
is. Regels zijn regels en afspraken worden nagekomen. Zo
blijven de gasten ’s morgens tot acht uur op hun kamer, maar
er mag dan vervolgens wel urenlang in de pyjama worden
ontbeten en gespeeld. Corry: “We bieden een stabiele omgeving, geborgenheid en veiligheid. Wij willen niet opvoeden,
maar natuurlijk krijgen de kinderen wel het één en ander
mee van de regels”, vertelt ze. Diek valt bij: “We willen zo min
mogelijk corrigeren. Dat gebeurt thuis al veel te vaak. Wij kiezen ervoor om goed gedrag te belonen en om niet te zeuren
over alles wat niet goed gaat.”
De kinderen leren op de logeerboerderij om met elkaar om
te gaan. Met elkaar spelen, samen activiteiten ondernemen
en veel bewegen. Corry: “Kinderen zitten thuis vaak alleen
maar stilletjes achter een computer, want vaak is er op straat
geen ruimte of spelen wordt niet aangemoedigd. Er zijn oudere kinderen geweest die bij ons hebben leren fietsen. Of
zindelijk zijn geworden.”

Onzekere toekomst

uitkomst. Het kind is er in een veilige en stabiele omgeving,
terwijl de ouders tijd kunnen maken voor zichzelf en hun andere kinderen.

Oom en tante
“Er wordt uren met Lego gespeeld en onze hond is hier de
belangrijkste therapeut”, aldus Corry. Ze vertelt dat de kinderen in Beerta helemaal tot rust komen. Er is veel aandacht,
maar vooral ook structuur en stabiliteit. “Wij handelen naar
de vijf R’s: rust, regelmaat, reinheid, respect en ruimte. Met
‘ruimte’ wordt niet alleen de ruimte rondom de boerderij bedoeld, maar ook de ruimte die het kind krijgt om zichzelf te
zijn. Respect is iets wat de kinderen ten opzichte van elkaar
en de leiding moeten hebben. Die leiding bestaat - afhankelijk van de grootte van de groep - uit één of twee begeleidsters met ervaring in sociaalpedagogisch werk. Hoewel
de kinderen met de begeleiding op de eerste verdieping van
de boerderij op zichzelf wonen, zijn in alle gevallen Corry en
Diek ‘de baas’. Kinderen noemen hen moeiteloos tante Corry
en oom Diek en dat klinkt vertrouwd. Diek bemoeit zich overdag wat minder met de logeerboerderij, maar als het nodig
is, haalt of brengt hij de kinderen van en naar huis.

Word je er rijk van, van zo’n logeerboerderij? “Diek: “Nee, dan
moet je iets anders gaan doen. Maar je wordt wel geestelijk
heel rijk en het geeft veel voldoening”, stelt hij vast. Corry:
“We zijn uit idealisme gestart. Pas later werd ons duidelijk dat
er budgetten zijn voor hulpverleners als wij.”
Tegenwoordig worden de verblijfskosten voor de kinderen betaald uit het persoonsgebonden budget, maar Corry
en Diek vertellen dat ze bezorgd naar de toekomst kijken.
Volgend jaar worden de persoonsgebonden budgetten door
de gemeente vastgesteld. De Van der Fliers verwachten dat
daarin fiks zal worden gesneden en dat hun vorm van hulpverlening op het platteland voor minder kinderen bereikbaar
is. “Dat zou heel jammer zijn”, verzucht Corry. Voor hen is het
mede aanleiding om over hooguit twee jaar de activiteiten
met hun logeerboerderij af te bouwen. Corry: “We hebben
het dan tien jaar gedaan. Met heel veel plezier, maar voor
ons wordt het langzaam tijd om het rustiger aan te doen.
Gelukkig is één van onze begeleiders bezig om haar boerderij te verbouwen en in te richten voor de opvang van kinderen. Daar heeft ze hier ervaring mee kunnen opdoen en zo
wordt ons werk toch voortgezet. Dat is mooi!”

Tekst: Michiel Pouwels
Foto: CUMELA Communicatie
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