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Warmonderhof als
Wereldschool
Bij Aeres-Warmonderhof werkt

school terug te zien, die hun leven zo ver-

Kitty Peetoom aan een digitale

anderde.

wereldkaart waarop alle bedrijven
van Warmonderhoffers worden
uitgelicht. Oud-studenten kunnen
hun bedrijf zelf aanmelden in de
database. De wereldwijde invloed

Kyra Fleurke werkte een half jaar op een veehouderij in het Zweedse Trånås. Sune van
der Woude is gestart met een tuinderij in het
Deense Århus. Siegfried Simoens en Johanna
Schmidt hebben een gemengd bedrijf in het

van Warmonderhof als opleiding

Duitse Voerde. Lucas den Herder heeft een

voor biologisch-dynamische land-

veebedrijf in Järna in Zweden. Er zijn veel stu-

bouw is straks in één oogopslag
zichtbaar.
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Werken in de landbouw
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denten die tijdens hun studie een stage adres
vinden in het buitenland. Regelmatig gaan ze
er na hun opleiding opnieuw naar toe. Ze blij-

Aeres-Warmonderhof

ven er een aantal jaren, of starten er zelf een

In de zeventig jaar van haar bestaan heeft

Met de groei van de school weten ook steeds

Warmonderhof ruim 1600 voltijdstudenten

meer studenten uit het buitenland de weg

en enige honderden deeltijdstudenten opge-

naar Warmonderhof te vinden. Dit schooljaar

leid tot BD-boer. Tussen de lachende, pra-

zijn er vijftig voltijdstudenten en bijna hon-

tende, herinneringen ophalende bezoekers

derd deeltijdstudenten gestart in het eerste

van de 70-jarige reünie op 16 september

jaar. Daaronder zijn vijf Duitse jongeren en

jongstleden, bevonden zich oud-studenten

één Française. In de hogere klassen zitten vier

uit Nieuw-Zeeland, Schotland, Canada, Zwe-

Duitse studenten, één Engelse, één Finse en

den, Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, België,

een uit België.

Denemarken en Engeland. Ze hadden al-

Carlijn Geluk en Thomas Grosshanten reis-

lemaal de lange reis ondernomen om de

den na hun afstuderen over de wereld om

bedrijf.

te werken bij uiteenlopende bedrijven, op
zoek naar een bedrijf dat bij hen paste. Uiteindelijk streken ze neer op de Zonnegaard
in het Gelderse Voorst. Florian Theus werkt
op een akkerbouwbedrijf bij Lelystad. Han
van Voorthuizen begon op een tuinderij bij
Zutphen, Elaine Poolman kreeg een baan bij
zaadfirma Vitalis en Camille Vette en Stein
Roem belandden op een grote melkveehouderij in het noorden van het land. Het zijn
voorbeelden hoe studenten ook in Nederland
de weg in de landbouw weten te vinden.

Bedrijvendatabase
Alle bedrijven van oud-Warmonderhoffers
zijn straks zichtbaar in de openbaar toegankelijke bedrijvendatabase op de website
warmonderhof.nl. Die database maakt een
schat aan informatie beschikbaar. Zowel
voor studenten die stagebedrijven zoeken
als voor mensen die zoeken naar boerderijen bij hen in de buurt. Een plek om voedsel
te kopen, of om anderszins betrokken te
worden bij de teelt, de oogst en het reilen
en zeilen van de boerderij.
De bedrijvendatabase maakt deel uit van
de allereerste alumni-database van de
school. Afgestudeerde oud-Warmonderhoffers kunnen elkaar daar terugvinden, kennis
en ervaringen delen en elkaar benaderen
met vragen.
De komende tijd moet de database gaan
groeien. Ben je oud-student van Warmonderhof? Schrijf je dan direct in!
warmonderhof.nl
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