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Het verhaal van Catherine Rigot en haar dochters
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Vrouwen met
veerkracht: denken,
durven, doen!

en

“Vroeger zette ik zelden of nooit een stap op de boerderij”, zegt Catherine
Rigot (52), nu beherend vennoot van vleesveebedrijf Theunis LV. Met uitzicht
op de kerktoren van de Hagelandse gemeente Glabbeek runt de vroegere
kleuterjuffrouw nu een bedrijf met 150 runderen én een speelboerderij.
Gelukkig staat ze er niet alleen voor.
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Geertje Meire
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et leven van het gezin Theunis is
– verbloemd gesteld– grondig
overhoop gehaald. “Ik was meer
dan 25 jaar kleuteronderwijzeres, en
zorgde daarnaast voor het huishouden en
de kinderen. Mijn man Marc had zo’n
800 runderen, samen met één van zijn
broers. Een duidelijke verdeling, waar
iedereen zich goed bij voelde. Zo was het
altijd, tot hij ziek werd …”
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co

py

rig

Samen

“Een tijd nadat Marc kanker kreeg, nam ik
loopbaanonderbreking. Ik kon er mijn
hoofd toch niet bijhouden en zo waren we
samen. Meer en meer hielp ik op de boerderij en we besloten samen een droom van
mij waar te maken: speelboerderij Ravot.
Deze landbouwverbreding begon letterlijk
tussen de stallen, maar nadat we het aantal dieren afbouwden, toverden we een stal
om tot speelhal – speelstal eigenlijk. Het
was een hele klus alsook rompslomp aan
vergunningen, en dat allemaal tussen het
boerderijwerk door, maar het is gelukt!”

Ravotten bij Ravot
Ravot heeft succes: (verjaardags)feestjes,
schoolbezoeken, maar ook teambuildings … Welke kinderen worden niet
vrolijk van met koeienvlekken beschilderde muren, een zandbak vol tarwe of
kruiwagens en tractoren op hun maat?
“Ze kunnen inderdaad volop binnen en
buiten spelen”, laat Catherine mij zien,
“maar de koeien voederen of kalfjes aaien
is ook altijd een hit. Met mijn pedagogische achtergrond gaan groepen uitbundige
kinderen en schoolklassen me gelukkig
uitstekend af. En spelenderwijs brengen
we er educatieve elementen in.”
Het zit duidelijk in de familie, want jongste
dochter Margo (21) kan hier haar creatieve
ei kwijt. “Ik werk de speurtochten en
teambuildings uit. Wat dacht je van ‘Help,
de koe is gestolen’, een Cluedovariant in
boerderijstijl? En er komt binnenkort
een deathride.” Haar studie marketing &
communicatie brengt ze hier meteen in
de praktijk. Website en sociale media vallen onder haar hoede, alsook de planning ->
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Zo vader, zo dochter

Automatische afkalving

Momenteel telt het bedrijf 150 runderen,
hoofdzakelijk Belgisch witblauw, kortweg
BWB of BBB (blanc bleu belge). “Volgend jaar
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Jammer genoeg heeft Marc
niet geweten dat wij de
boerderij verderzetten.
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Zonder verpinken stapt Ines in de verreiker
om voer voor de koeien te halen. “Dat mijn
vader ditzelfde werk – met zo veel passie –
deed, geeft een fijn gevoel”, roept ze.
“Binnenkort ga ik mijn tractorrijbewijs
halen, zodat ik mee op het veld kan.” Nu is
het Marcs broer Dirk die de ruwvoeders
teelt en de planning van het akkerbouw
gedeelte op zich neemt, tot de jonge,
enthousiaste boerin klaar is om het over te
nemen. Ook nonkel Wim is als ‘hobbyboer’
geregeld op het erf te vinden. Kortom, de
hele familie draagt hier haar steentje bij!
Ines voltooide ook een cursus over kunstmatige inseminatie (KI) bij Groene Kring.
“Ik ben nog een beginneling. Het eerste
kalf was helaas een stiertje met kromme
poten door stuitligging. Maar dat komt
weer goed”, verzekert ze mij. “Mijn vader
was gespecialiseerd in fokken, dat was
helemaal zijn ding. Op het einde richtte

Catherine: “Marc is gelukkig tot op het
einde thuis kunnen blijven. Ziekenhuizen
vond hij verschrikkelijk. Telkens wanneer
hij terugkwam van Gasthuisberg stapte hij
zonder omhaal in zijn werkkleren. Hij trok
de stal in met een zucht: ‘Nu wil ik mijn
koeien ruiken!’ En dan voelde hij zich al
een stuk beter …”
Jammer genoeg heeft hij niet geweten dat
wij de boerderij verderzetten. Hij praatte
niet graag over het wat-als-scenario …
Voor mij en de rest van de familie was het
een geleidelijk proces. Aanvankelijk overheerste een gevoel van ‘Dat lukt ons nooit’
en planden we de boerderij te verhuren.
We hadden toen nog 300 à 400 koeien.
Maar we merkten dat het met ons drieën
én de hulp van de nonkels toch lukte. Een
jaar later lijkt het een goede beslissing:
iedereen voelt zich hier goed!”
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Interesses verschillen. Margo’s oudere zus
Ines (24) heeft meer voeling met de dieren
en het stoerdere boerderijwerk. “Terwijl je
als kind bang was voor de koeien”, lacht
Margo. Ines, net haar diploma bio-ingenieur op zak: “Ik ga nog een jaar bijstuderen
en dan … tja, mijn ideale scenario? Een
deeltijdse job buitenshuis, in combinatie
met het boerderijwerk.
Ik leerde tractor rijden van nonkel Wim,
zonder veel woorden. ‘Klim er maar in’,
zei hij, ‘en probeer maar.’ Eénmaal reed ik
tegen de muur, bij het achteruitrijden in de
smalle gang tussen de stallen.” Catherine
herinnert het zich nog goed: “Ik was in de
speelstal en hoorde plots een harde knal.
Even later kwam je overstuur binnen om
uit te huilen.” Nu is het een anekdote waar
moeder en dochter hartelijk om lachen.

De geur van zijn koeien

zullen er veel meer kalfjes geboren worden,
hoor mama”, roept Ines overtuigd. “Je hoort
het, het is de dochter van haar vader”,
kaatst haar moeder terug. “BWB is een van
de meest ecologische runderrassen, in die
zin dat ze veel kilo’s vlees produceren in
verhouding tot de emissiegassen”, legt de
oudste boerendochter mij uit. “Ik maakte
er ook mijn thesis over: ‘Lagere eiwitconcentratie in het voeder om de ammoniak
emissie te drukken’. Je dient wel gerichter
te werken, bijvoorbeeld voederen naar
gelang de leeftijd, maar het ziet er veel
belovend uit.
Omdat de BWB-kalfjes al bij de geboorte
te dik zijn om door het geboortekanaal te
kunnen, komen ze bijna altijd met een
keizersnede ter wereld. Ik weet dat
mensen daar soms negatief tegenover
staan, maar dat is volgens mij onterecht.
Consumenten zien vaak niet het hele
plaatje”, aldus de jonge boerin. “Al merk ik
in het algemeen veel belangstelling,
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Tegen de muur

hij zich enkel nog op het vetmesten van de
dieren, dat was fysiek minder zwaar.”

Bo

en organisatie van Ravot. Ook hier bespeur
ik één en al daadkracht: “Ik werk aan een
online reserveringsprogramma, handig
voor de klanten, maar ook voor ons”, zegt
de ondernemende, goedlachse communicatiemadam.

Zonder verpinken stapt Ines in de verreiker om voer voor de koeien te halen. Binnenkort
gaat ze haar tractorrijbewijs halen, zodat ze mee op het veld kan.
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Heb je recht op een
overlevingspensioen als
je partner overlijdt?

nd

Het overlijden van een partner is, los van het emotionele aspect,
vaak ook een financiële opdoffer. Om het overlijden van een partner op financieel vlak enigszins op te vangen, heeft de wetgever in
een zogenaamd overlevingspensioen voorzien.

Ines heeft net haar diploma bio-ingenieur op zak.

bo

Wat is het overlevingspensioen?
Het overlevingspensioen biedt de langstlevende huwelijkspartner de mogelijkheid een pensioen te ontvangen op basis van de
loopbaan van de overleden huwelijkspartner. Om in aanmerking te
komen moet je minstens 47 jaar oud zijn (leeftijdsgrens voor 2019)
De leeftijdsgrens wordt verder opgetrokken tot 55 jaar in 2030.
Bovendien moet je minstens één jaar gehuwd zijn. Wanneer je zelf
nog beroepsactief bent, mag je het eigen inkomen uit arbeid maar
beperkt cumuleren met een overlevingspensioen.
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Voor wie het BWB-vlees wil proeven: eens per
maand komt een slager op het bedrijf. Je kan dan
ter plaatse vlees kopen of een op voorhand
besteld vleespakket afhalen. “Een eigen hoevewinkel staat nog niet in de planning. Oh nee,
nóg meer regelgeving en computerwerk!”, roept
Catherine uit. “Als ik eerlijk ben: de administratie rond het zelfstandig zijn, daar ben ik van
geschrokken. Naast de fysieke arbeid, moet een
boer(in) van alle markten thuis zijn: boekhouding, FAVV, milieu- en mestwetgeving, enzovoort. In het begin is alles Chinees, zeker de
wetgeving, langzamerhand begin ik het een
beetje te begrijpen. Na ontelbare vragen aan
mijn boekhouder. Maar ook de hulp van Guy
Vandepoel van Boerenbond en de notaris waren
goud waard. Je hebt wel wat steun nodig en
mensen die je wat de weg wijzen, want het zijn
emotioneel zware tijden waarin er heel veel op
je afkomt. Zo’n overname is niet niets: ik krijg
nog steeds brieven gericht aan Marc …”
Meteen na het interview stapt Catherine in de
auto: “Ik wil een kleine tweedehandstractor op
de kop tikken om met de kindjes rond te rijden
op de boerderij …, zoals een toeristentreintje!”
Tuut tuut, ik zie het helemaal voor me. n

Wat als je niet voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde?
Is je huwelijkspartner overleden en ben je te jong voor een overlevingspensioen? Dan heb je recht op een activerende overgangsuitkering tijdens de eerste maanden na het overlijden. Dit is hetzelfde
bedrag als het overlevingspensioen, maar beperkt in tijd.
De uitkering wordt gedurende 12 maanden betaald als er geen
kinderlast is en gedurende 24 maanden indien er wel een kinderlast
is. Gehuwden die op jonge leeftijd hun partner verliezen, kunnen
dus niet meer rekenen op een levenslang overlevingspensioen.
De weduwe of weduwnaar krijgt deze uitkering bovenop haar of
zijn loon, zonder enige beperking of voorwaarde. Het is dus niet
nodig de beroepsactiviteiten op een lager pitje te zetten. Ook de
combinatie met een vervangingsinkomen voor ziekte, invaliditeit,
werkloosheid … is mogelijk.
Wie bij het aflopen van het recht op de overgangsuitkering geen
werk heeft, krijgt onmiddellijk toegang tot werkloosheid. Dit geldt
ook voor zelfstandigen!
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Vlees van eigen kweek
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mensen lijken – weer? – meer geïnteresseerd
in het boerenleven, de natuur en dergelijke, en
dat is fijn.
Om het moment van de bevalling beter te kunnen berekenen, zou ik graag investeren in afkalfdetectiesensoren. Die meten de lichaams
temperatuur van de koe continu, nu gebeurt dat
’s ochtends en ’s avonds handmatig.”

Liv helpt je graag verder
Neem contact met ons op voor
gratis advies op maat
An Deneffe
0477 97 48 55
liv@ons.be
www.e-liv.be
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