VAN DEN HOORN NAAR HOESELT DE CORMEIJ HOEVE

Den Hoorn

Slootdorp

Met dank aan NLdoet kunnen de kinderen op De
Cormeij Hoeve hun skelter voltanken bij de benzinepomp. We maken een tussenstop in: Slootdorp.
TEKST INGE VAN DRIE

Hoeselt
In deze rubriek reizen we van Den Hoorn naar
Hoeselt. Op de route ontmoeten we melkveehouders die hun sector op een bijzondere
manier dichter bij de burger brengen.

Bijtanken

op De Cormeij Hoeve

Een tot auto omgebouwde skelter, een heuse benzinepomp. Ze
zijn te danken aan de vrijwilligers die op de NLdoet-dag kwamen
klussen op De Cormeij Hoeve in Slootdorp. ‘Toen we ooit een
spotje van NLdoet langs zagen komen op tv, besloten we meteen
om mee te doen’, vertelt Marianne Lont. ‘Mensen zijn heel verbaasd wat ze hier allemaal zien. En ze willen altijd graag wat
doen. Een kopje koffie is leuk en een rondleiding ook, maar het
liefst gaan ze aan de slag.’
Reuring op het erf is de familie Lont wel gewend. Want hun melkveebedrijf met 65 melkkoeien fungeert ook als zorgboerderij. In
het weekend en in de vakanties vangen ze kinderen op. Met het
helpen bij de verzorging van de dieren kunnen de kinderen een
schapendiploma verdienen of een certificaat voor beste konijnenverzorger. ‘Dat ze zelf iets kunnen doen, geeft de kinderen een
goed gevoel.’ Ook ’s nachts bewijzen de dieren hun nut. ‘Als een
kind niet kan slapen, maken we gerust nog even een rondje langs

alle dieren in de stal, ook al is het midden in de nacht. Dat vind ik
geen probleem. Reken maar dat zo’n kind daarna kan slapen.’
De ruimte op de boerderij spreekt de kinderen en hun ouders
ook aan. ‘Het gaat vaak om kinderen met sociale problemen. Die
kun je thuis niet zomaar naar buiten sturen, dan maken ze ruzie.
Maar hier kan dat wel. Als het half kan, zijn ze buiten. Een eventuele achterstand in motoriek is vaak snel weg.’ De tot auto omgebouwde skelter en de benzinepomp komen daarbij goed van pas.
‘Bijna alle kinderen skelteren graag. Samen met de kinderen
hebben we daarom deze klussen ooit verzonnen voor NLdoet.’
Dit jaar slaat de familie Lont NLdoet over. ‘Het is jammer dat de
dag al zo vroeg in het jaar valt. Ik verwacht dat onze vogels vanwege de vogelgriep dan nog opgesloten zijn. Dan is het zo kaal
op het bedrijf. Maar als het burendag is in september, doen we
vast weer mee. Want we zien de meerwaarde van een boerderij
als een niet gesloten bedrijf.’
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