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VROUWELIJK TALENT OP HET PLATTELAND

AV

JEANINE JANSSEN IN DE BLOEMETJES
VOOR PROJECT ZORGHOEVE

ht

Ons, bij velen beter bekend als de vroegere groep KVLV, organiseerde voor de tweede keer de
wedstrijd ‘Vrouwelijk talent op het platteland’. Dankzij het partnerschap met Vlaanderen, de
Landbouwkamer van de Provincie Oost-Vlaanderen en Cera vallen er vier talentvolle vrouwen in
de prijzen! Eén van deze winnaars is Jeanine Janssen die samen met haar echtgenoot Jos
Nelissen een perkplantenbedrijf in Maaseik runt. Maar daarnaast gaat evenveel aandacht naar de
zorghoeve Sint-Jansberg voor autistische jongvolwassenen.
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Willy De Geest

Plantenkwekerij centraal
Plantenkwekerij Sint-Jansberg is
even buiten de dorpskern van Maaseik
gelegen en valt onmiddellijk op door
de vlaggen die aan de straatkant van
het bedrijf vrolijk wapperen. Wanneer
Jeanine mij begroet, weet ik meteen
dat mijn gastvrouw van deze namiddag
niet op haar mondje gevallen is. En dit
is ook soms nodig, zo zal later tijdens
het gesprek blijken. Een gesprek met
Jeanine Janssen voelt aan als een waterval van enthousiasme waaronder je
terecht bent gekomen. Ik luister naar

16

© W. De Geest

C

op

yr

43 vrouwen dongen mee naar de
prijs voor ‘Vrouwelijk talent op het
platteland’. De vier winnaars werden
op 29 maart ll. bekend gemaakt en
dit zijn Jeanine Janssen (Zorghoeve
Sint-Jansberg), Sonja Moens (Ons
Dagelijks Groen), Sabine Rouseré
(seniorenhoeve Carpe Diem) en Hilde
Desmet (’t Fazantenhof). Reden voor
een bezoek aan kwekerij en zorghoeve
Sint-Jansberg van onze leden Jos en
Jeanine Nelissen-Janssen.

▲ Zorghoeve en bedrijfsuitbating zijn met elkaar verweven. Belangrijk voor de integratie van de
autistische jongvolwassenen.

het verhaal van een gepassioneerde
vrouw.
Jeanine blijkt een vrouw van veel
stielen te zijn. Naast bloemist is zij

ook leerkracht in een reguliere basisschool en mentor van het zorgbedrijf
voor jongvolwassenen. Zij kan dus
geen echt etiket op zichzelf kleven
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▲ De juiste omgang met mens, dier en natuur zij belangrijke waarden waar veel aandacht voor is.

“Aanvaard wat je niet
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veranderen kan,
maar verander dat wat je niet
aanvaarden kan!”
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De zorghoeve werd in juni 2011 opgestart en de formule slaat aan. Het
aantal jongeren dat per week wordt
opgevangen varieert omdat er constant doorstroming is, maar wekelijks
worden al gauw tussen de 25 en 35
mensen opgevangen. De voorbereiding op de maatschappij wordt op de
zorghoeve gedetailleerd aangepakt.
“Zo helpen we ze zelfs in de voorbereiding van hun sollicitatiegesprek” , zegt
Jeanine. “En het lukt want wij hebben
al aardig wat jongeren kunnen plaatsen in de professionele bedrijfswereld.
Enkelen daarvan kiezen ervoor om
verder in de tuinbouw te werken.”
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Gelijke kansen
Het idee van de zorghoeve kwam
er nadat dochter Hanne op 7-jarige
leeftijd de diagnose ASS (AutismeSpectrumStoornis) kreeg en werd
gevoed door de daar uit vloeiende
bezorgdheid om de toekomst van Hanne. Daarmee groeide ook ons besef
van het gelijke kansenprincipe! Maar
hoe dat te verwezenlijken? België is
in dit opzicht toch nog enigszins een
woestijn. “Ik heb mijn mosterd voor
de zorghoeve zo’n 8 jaren geleden dan
maar grotendeels gehaald in Nederland”, zegt Jeanine. Wij focusten op
mensen met autisme maar gingen
daarbij het gelijke kansenprincipe
verder uitdiepen. Eens deze mensen
uit de psychiatrie komen, waar moeten
ze dan heen? Wij willen een brug zijn
naar integratie. Het streven van de
zorghoeve is dan ook dat de gasten die
er verblijven ervaring opdoen, succes
ervaren en vertrouwen opbouwen om
eventueel verder te kunnen doorstromen in de maatschappij.
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lingers, konijnen, kippen en honden.
De paarden worden niet alleen ingezet
voor hypotherapie maar er wordt de
jongeren ook geleerd hoe met de
dieren om te gaan en hoe ze aan te
voelen. Er is dus steeds aandacht –
ook bij de dieren – naar het verder
functioneren in de maatschappij.
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“Noodzakelijk”, zegt Jeanine, “je
moest eens weten hoeveel van deze
mensen een ondergedoken en teruggetrokken leven leiden!”
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Het bedrijf met 7.500 m² glas specialiseert zich in voorjaarsbloeiers, éénjarigen, kuipplanten, groenteplanten
en chrysanten. De afzet richt zich naar
de particuliere verkoop en de groothandel. Na overname van het ouderlijk
gemengd bedrijf van Jos werden toch
snel keuzes gemaakt. Zij lieten de
groenten achterwege en kozen voor de
bloemen. Nu naast de plantenkwekerij
de zorghoeve zijn intrede heeft gedaan
een 4-tal jaren geleden wordt er opnieuw veel aandacht aan de groenten
besteed; er is trouwens ook een zelfpluktuin. Het zorgt er nu voor dat er in
juli en augustus veel activiteit is op de
kwekerij. De cirkel is rond. De diversificatie in het professionele leven van
Jeanine heeft deels te maken met de
onzekerheid rond de uitbating van een
sierteeltbedrijf. “Wij vonden diversificatie toch nodig, het toekomstbeeld
is niet zo duidelijk. Ik word op school
bijvoorbeeld heel regelmatig geconfronteerd met verdoken armoede en
dat zet je aan het denken. Mensen
dienen in eerste instantie een brood
te kopen om te ‘overleven’ en geen
bloembak met geraniums. Bloemen
worden dan opeens een luxeproduct in
mindere tijden.”
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maar voelt zich in eerste instantie toch
wel een bloemistenvrouw. De bloemisterij staat centraal in het leven van
Jeanine en Jos en het is mede dankzij
de bloemisterij dat zij het project van
de zorghoeve kunnen realiseren.

De nood voor dergelijke zorghoeves
blijkt groot te zijn want bij Jeanine
en Jos komen er jongeren uit gans
Limburg werken en leren. De verste
komt zelfs uit Schaarbeek! Maar bij dit
alles blijft dochter Hanne hun drijfveer
achter dit project.
Naast de zorg om de planten is er ook
de zorg om de dieren. Er zijn drie Haf-

“Dieren zijn geruststellend voor onze
mensen” zegt Jeanine. “Ze antwoorden niet terug, ze zijn er om te knuffelen. Zo is het ook met de planten.
Ze geven rust en ontspanning.” De
jongeren moeten soms samenwerken
maar kunnen ook vaak samen ‘apart’
werken in onze serres, ver van elkaar
wat afstand betreft. Belangrijk bij dit
werk is dat ze de dingen waar ze mee
bezig zijn, zien evolueren. Ze zien de
planten groeien en bloeien maar ze
raken ook bewust van de teelt en de
handelingen volgens de seizoenen.
Integratie is de rode draad doorheen
alles wat er gebeurt op de zorghoeve.
Daarom wordt contact met de medemens en de omgeving zoveel als
mogelijk gestimuleerd. Er is particuliere verkoop op de kwekerij maar er
zijn ook speciale themadagen zoals
de lentefair, de herfsthappening,
uitstappen en groepsinitiatieven zoals
bebloemingsacties of optredens. “Ze
zijn niet allemaal ‘Rain man’”, zegt
Jeanine, “dergelijke bijeenkomsten
met mensen is belangrijk voor hun
integratie.”
Aangezien mensen met ASS ook sterk
visueel ingesteld zijn, zijn er bijvoorbeeld ook workshops met alle soorten
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Ik vraag haar waar ze de energie blijft
halen waarop ze mij antwoordt dat die
aangedreven wordt door de sociale

ONDERWIJS
TUINBOUWSCHOOL MELLE

“Ik ben heel blij met de prijs”, besluit
Jeanine. De geldelijke steun van 2.000
euro die aan de prijs verbonden is,
is meer dan welkom voor de verdere
uitbouw van het zorgcentrum. We
wensen haar en haar gezin alle succes
en voldoening toe met de verdere begeleiding van deze jongvolwassenen. ■

HOGENT NATUUR EN TECHNIEK

Vanaf begin mei 2014 is de campus Melle van de HoGent
Natuur en Techniek te bereiken via een nieuw telefoonnummer. Het nieuw algemeen nummer is (09)243.28.00.
Het oude nummer blijft nog even operationeel maar zal op termijn ophouden te bestaan.
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Vanaf 1 september 2014 start de school met de 3e graad TSO
Chemie.
Op dinsdag 6 mei om 19.00u, is er een infosessie voor de ouders
en de leerlingen die van de 2e naar de 3e graad overstappen.

bewogenheid die ze van haar ouders
heeft meegekregen enerzijds en de
enorme steun die ze krijgt van haar
man Jos en haar zus Anja anderzijds.
Blijkbaar ook het optimisme, want
bij haar is de fles altijd half vol. Ook
humor, veel humor…. geen medelijden, geen negativisme in de serres
van perkplantenkwekerij/zorghoeve
Sint-Jansberg maar veel respect, enthousiasme en animo bij het omgaan
met mens, dier en planten !
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Wat mij opvalt, is de grote dosis
energie die in de begeleiding wordt
gestoken. Het is niet zo maar deze
jongvolwassenen wat werk geven.
De voorbereiding van de activiteiten
in stappenplannen en werkschema’s
volgens de persoonlijke doelstellingen
van elk individu vraagt veel inzet. Denk
ook aan de bijstand bij de persoonlijke
problemen. Ook de inrichting van de
ruimtes waar de gasten nevenactivi-

teiten kunnen ontplooien is een werk
van lange adem, temeer daar er geen
specifiek en vast subsidiekader bestaat voor dergelijke projecten.
Jeanine: “Alles is zo versnipperd
en we horen nergens echt bij met
ons project. Ik ben goed in bedelen
geworden en weet me soms ook als
een pitbull in een zaak vast te bijten”, voegt ze daar lachend aan toe.
Uit de verhalen die ik van haar hoor,
lijkt me dit alleszins ook soms nodig
te zijn. Toch komt de steun wel eens
uit onverwachte hoek: een volledige
keuken geschonken door nota bene
een Nederlandse firma of vijf nieuwe
toiletten geschonken door de Koningin
Paolastichting.
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materialen en diverse ateliers. Uiteraard is bij dit alles een professionele
begeleiding noodzakelijk. Jeanine
heeft zelf heel wat gedegen opleidingen rond autisme en bijzondere
zorg gevolgd maar werkt ook samen
met een psychiater. De verzorging en
omgang met de paarden gebeurt door
een vrijwillige, zeer enthousiaste medewerker met heel wat ervaring.

Hogeschool Gent, Faculteit Natuur en Techniek
Campus Schoonmeersen, Valentin Vaerwyckweg 1
9000 Gent - T + 32 9 243 27 05 - www.hogent.be/fnt
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Alle informatie is te vinden op de website www.tuinbouwschool-melle.be.

OPLEIDINGEN IN HET VTI POPERINGE
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De opleiding voor groentetelers en hoveniers houdt veel
meer in dan wat het in het verleden was. Het is een
opleiding met aandacht voor de harmonie tussen plant, dier
en milieu. Land –en tuinbouwers moeten heel sterk
rekening houden met de omgevingsfactoren waarin ze
werken. Er is de steeds strenger wordende regelgeving
rond het gebruik van pesticiden, het beleid rond
erosiebestrijding, het Vlaams bosbeleid en het oog voor
waterkwaliteit. Het VTI van Poperinge is steeds alert om
deze wijzigende situaties aan de leerlingen mee te geven.
Een niet te onderschatten element in gans het duurzaam
landbouwbeleid is de instandhouding en de bescherming
van het bijenbestand. Bijen zorgen voor de bestuiving bij
akkerbouwgewassen, maar ook in serres. Om de bijen
meer kansen te geven is onze blijvende aandacht
noodzakelijk.
Op 29 maart 2014 vond op de groene campus te Poperinge
de tweede West-Vlaamse Plantendag plaats. Men vond er
een uitgebreid aanbod van streekeigen en bijenvriendelijke
planten en verschillende natuurverenigingen en workshops
maakten er een boeiend familiegebeuren van. In totaal verleenden 55 telers en organisaties hun medewerking.
Blikvanger van de plantendag was ongetwijfeld de reu-

zenbijenkorf. Met zijn 4 meter hoogte beslist de grootste
bijenkorf ooit in Poperinge gezien.
In het nieuw ‘Landschapspark Kosmos’ op de Rode Berg
in het West-Vlaamse Heuvelland werden door de tweede
graad tuinbouw twee wiglo’s gebouwd. Een wiglo is een
wilgenhut gemaakt in de vorm van een iglo. Dit en meer
elementen zullen dienst doen binnen de vier hectare speelbos. Dit project werd gerealiseerd door meerdere betrokken instanties in de Heuvellandse regio. ■
Meer info over de opleidingen aan het VTI-Poperinge, vind
je terug opwww.vtip.be.
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