nd
bo
en
er
Bo
ht
rig
py
co
Vrouwelijk ondernemerschap
50

Boer&Tuinder • 16 januari 2020

Een land van
melk en ijs

nd

Drie generaties vrouwen in De Witte Lelie

en

bo

In de Zuiderkempen is De Witte Lelie een begrip. Dit melkveebedrijf met
thuisverkoop in Wiekevorst tovert verse melk van de Holsteinkoeien om tot
hapklare desserts. Voor drie generaties vrouwen op rij kent zuivelverwerking
geen geheimen meer. Maak kennis met Loes (28), mama Ingrid (54) en
moemoe Roza (80).
Geertje Meire
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waarschijnlijk stilaan uitgebold. Loes’
komst heeft het bedrijf een nieuwe boost
gegeven, dat merk je aan alles.”
Maar eerst wilde Loes studeren, en daarna
werkte ze twee jaar als laborante aan de
KU Leuven. Loes: “Tja, bij een vaste job
moet je luisteren hé … Ik ben er gewoon
niet voor gemaakt! Nu bepaal ik zelf mijn
planning. ‘s Zaterdags ben ik altijd blijven
helpen in onze winkel en tussendoor
volgde ik ook hotelschool, bakkerij en ijstaarten maken aan de PIVA (volwassenenonderwijs). Officieel ben ik ‘zelfstandig
helper’, zowel in het bedrijf van mijn vader
– de koeien – als dat van mijn moeder –
de zuivelverwerking. En aangezien de
verwerking pas kan beginnen als de koeien
gemolken zijn, zitten we papa Marc wel
eens achter zijn veren.” Vrouwen
commanderen hier dus de man, denk ik
glimlachend bij mezelf.
Het plan is dat Loes over een vijftal jaar
beide zaken zal overnemen. “Hoe ik dat
voor me zie? Ik denk dat ik veel werkvolk
nodig zal hebben! Iemand voor in de
winkel, een boer voor het stalwerk … Mijn
vriend heeft ook een melkveebedrijf met
zijn ouders, maar hoe het in de toekomst ->

er

ijn grootouders hadden nog een
gemengd varkens- en runderbedrijf, maar mijn ouders kozen
voor enkel melkvee”, vertelt Loes, aan
wiens oren toepasselijk ijsjesoorbellen
bengelen. Toen in de jaren 80 het melkquotum opgelegd werd, besloten moemoe
Roza en haar schoondochter Ingrid een
deel van de melk zelf te verwerken. Ingrid:
“Het begon met plattekaas en yoghurt,
maar vrij snel kwamen daar ijs en desserts
bij.” Nu heeft de boerderijwinkel een toog
vol verleidelijke nagerechten. Zoals joepla,
een bavarois van yoghurt en plattekaas.
Of advocaat- of speculoosmousse. Of ijspateekes. “Naast alle klassiekers proberen
we al eens iets nieuws of seizoengebonden
uit, dit jaar was dat bijvoorbeeld pruimenijs. Maar mijn handtekening blijven de
ambachtelijke zoenen”, zegt Loes, terwijl ze
er mij een aanbiedt.

Van het labo naar de boerderij
Ruim vijf jaar geleden besloot Loes om
mee in het bedrijf van haar ouders te stappen. Ze verbouwden toen de stal én de verkoopruimte. Ingrid: “Anders hadden we
dat niet gedaan, integendeel: we waren
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Niet bellen maar bestellen
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Hoe ze de taken verdelen? Iedereen kan
eigenlijk alles, en vergaderen doen ze
nooit, maar om een idee te hebben:
moemoe neemt – nog steeds – de rijstpap
en de tijdrovende routineklusjes voor haar
rekening, Ingrid verwerkt de melk tot
plattekaas, yoghurt en ijs en Loes zorgt
voor de desserten en de bestellingen. Loes:
“En ook alle communicatie, computerwerk
en de boekhouding, kreeg ik er meteen bij
op mijn bord. Mijn ouders kunnen wel wat
met de computer overweg, maar graag
doen ze het niet. Omdat we erg veel
telefoons kregen voor bestellingen, is er nu
een eenvoudige webwinkel. We leveren
niet, maar zetten alles klaar tegen het
gevraagde tijdstip. En onze openingsuren
spelen automatisch af wanneer je ons belt.
En of dat telefoons scheelt!”
Moemoe giet dampende rijstpap in de
potjes. Zo’n 200 potjes per keer. Voor de
grote liefhebbers zijn er ook rijstpap

en

“Ook van mijn drie kinderen”, vertelt
Ingrid, “was het eigenlijk al vroeg duidelijk,
dat Loes het meeste affiniteit had met de
boerderij.” Sinds haar negende stond ze
elke zaterdagochtend alleen in de winkel.
Zij kon dat! Toen kwam het merendeel van
de mensen nog verse melk halen, die
kostte toen 20 frank per liter, dus dat
rekende gemakkelijk”, herinnert de trotse
moeder zich. Ook toen Ingrid in het najaar
van 2008 een operatie moest ondergaan,
zetten Loes en de rest van de familie alle
zeilen bij om de drukke feestperiode in
goede banen te leiden zonder the leading
lady.
In de loop der jaren zag Ingrid het cliënteel
veranderen. “Waar men vroeger ’s ochtends
een kannetje melk kwam halen om zelf te
verwerken, zijn vandaag vooral de kanten-klare desserten onze grootste troef. Die
halen mensen na het werk op. Er ligt nu
ook meer nadruk op het uitzicht, de presentatie, een mooie verpakking enzovoort,
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Kerst start voor de ondernemende dames
al aan het eind van de zomer. “Dan beginnen we te denken, zoeken en experimenteren, want elk jaar willen we, naast de klassieke ijsbuches, ook iets nieuws, een
specialleke, iets in een ander jasje …”
Ik zie in de vriezer bolvormige ijspralines
liggen … “Da’s inderdaad een experiment”,
zegt Loes, “maar we zijn geen van allen fan
van de discobolletjes, dus dit wordt het
niet! Eind november organiseren we telkens samen met enkele andere buurtbedrijven een nocturne, waar alle kersttaarten worden voorgesteld – en voorgeproefd
uiteraard.”
Ik kijk ondertussen verlekkerd toe hoe
Loes 10 liter ijsbasis in de machine kiepert.
“Het recept van ons ijs is van mijn moeder.
Daar mag zelfs ik niets aan veranderen”,
lacht de jongste boerin. Amper tien minuten later worden de 2,5 literdozen afgevuld. Nichtje Roos (6) heeft vandaag geen
school en in haar roze Witte Lelieschort
plakt ze met veel toewijding de etiketten.
En ook Loes’ opvolging lijkt al verzekerd,
want laatst riep ze verontwaardigd:

Het zit er in!

daar dien je als ondernemer rekening mee
te houden. Maar onze klanten appreciëren
de korte keten en het rechtstreekse contact
met de producent.”
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Rijstpap op grootmoeders wijze is hier
letterlijk te nemen …

“Waarom moet ik eigenlijk nog naar
school, ik ga toch de boerderij overnemen!”
Met de paplepel dus …

Bo

allemaal zal evolueren, dat zien we nog
wel. En ook jobstudenten of flexwerkers
zijn handig en nodig om de pieken op te
vangen. Vooral tijdens de communiefeesten, de zomer en de kerst- en eindejaarsperiode is het hier alle hens aan dek.”

“Nichtje Roos (6) riep onlangs: ‘Waarom moet ik eigenlijk nog naar school, ik ga toch
de boerderij overnemen!’ Met de paplepel dus …”
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Welk statuut hebben
werkende vrouwen op
een landbouwbedrijf?
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Rol en juridische positie van vrouwen vaak complex
Ruim 80% van de land- en tuinbouwbedrijven zijn
eenmansbedrijven. Bij een eenmansbedrijf staan het
ondernemingsnummer, vergunningen en productierechten op
naam van één persoon. In 90% van de gevallen is dit de man.
Nochtans zijn vrouwen op landbouwbedrijven echte spilfiguren.
Zo getuigen ook de gedreven vrouwen op het bedrijf de Witte Lelie.
De kracht en de uitstraling van een land- of tuinbouwonderneming
is voor een groot deel afhankelijk van de positie van de vrouw.
Hun aanwezigheid draagt in grote mate bij tot de sociale cohesie
en leefbaarheid van het platteland. Zij zorgen voor verbreding en
innovatieve projecten binnen en buiten de landbouw. Wanneer
men dieper gaat graven in de juridische en financiële positie
van vrouwen, dan lijkt de positie van de Agravrouw leemtes te
vertonen.
Of een Agravrouw al dan niet juridisch goed beschermd is, hangt af
van diverse factoren. Haar sociaal statuut en haar loopbaan, haar
huwelijkscontract, of ze zich al dan niet borg heeft gesteld bij de
bank, de bedrijfsvorm, in welke mate zij geïnformeerd is over het
bedrijf … Dit alles wordt soms pijnlijk zichtbaar bij echtscheiding,
vroegtijdig overlijden of faillissement.
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“Waar men vroeger
’s ochtends een kannetje
melk kwam halen om zelf
te verwerken, zijn vandaag
vooral de kant-en-klare
desserten onze grootste
troef ”

er

Ingrid:
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schotels, met fruitsaus en slagroom.
Rijstpap op grootmoeders wijze is hier
letterlijk te nemen … Moemoe: “Je kunt
geen hele dag stilzitten of schoonmaken, toch? Nee, ik ben graag hier – in de
verwerkingsruimte, bij hen”, terwijl ze
wijst naar haar schoon- en kleindochter. “’t Is vrijwilligerswerk hé, ik doe dit
voor het goede doel.” “Dat goede doel,
dat zijn wij”, grappen de twee jongere
vrouwen in koor. “Moemoe is hier
inderdaad niet weg te slaan … maar we
hopen dat dat nog lang zo blijft!” n

Het maxi-statuut
De invoering van het maxi-statuut ‘meewerkende echtgenote’
onder impuls van Boerenbond en KVLV is een mijlpaal en een stap
vooruit. Voor het eerst kregen partners van zelfstandigen een
volwaardig sociaal statuut met eigen pensioensopbouw. Het maxistatuut ‘meewerkende echtgenote’ kent wel nog kinderziektes.
KVLV-Agra en Boerenbond blijven ijveren voor een betere
pensioenbescherming van vrouwen die niet aan een loopbaan van
30 jaar zullen komen en voor een betere pensioenbescherming
van Agravrouwen die buitenshuis werken combineren met taken
op het bedrijf.

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

www.boerderijdewittelelie.be

Boer&Tuinder • 16 januari 2020

53

