KERSTTHEMA KOE EN ZORG

Zorg tussen de koeien
Veel bedrijven zijn op zoek naar verbreding in hun bedrijfsvoering, vaak is
extra inkomen daarin het doel. Maar ook zijn er veehouders die graag een
grotere maatschappelijke rol willen opnemen. In dit kerstnummer gingen
we langs bij vijf bedrijven die extra zorg op zich nemen en daarmee een
grote toegevoegde waarde creëren voor hun bedrijf en hun omgeving.
TEKST WIM VEULEMANS
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KERSTTHEMA KOE EN ZORG STEPHANIE VAN HOVE EN TUUR VANDEWEYER

naam Stephanie Van Hove (35), Tuur Vandeweyer (37)
woonplaats Retie
bedrijf 40 stuks vleesvee van de rassen blonde
d’Aquitaine en aubrac, paarden, pony’s, ezel, geiten
grond enkel grasland, voornamelijk natuurland,
hoevewinkel met verkoop van eigen vlees, aangevuld
met aanbod uit de streek
zorgtak zorgboerderij voor jongeren en kinderen,
kinderfeestjes, vergaderlocatie
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Vleesveebedrijf Trezemieke
laat jongeren openbloeien
Zonder een achtergrond in de vleesveehouderij hebben Stephanie Van
Hove en Tuur Vandeweyer een prachtige zorgboerderij ontplooid in het
Antwerpse Retie. Zorgbehoevende jongeren kunnen er terecht en
ontdekken er samen met de vleesveehouders hun mogelijkheden.
TEKST WIM VEULEMANS

T

wee ezels en twee geiten verraden meteen de locatie van
hoeve Trezemieke – de naam is een samentrekking van
de namen van hun eerste geiten – in het Antwerpse
Retie. De boerderij is het project van Stephanie Van Hove en
haar man Tuur Vandeweyer. Beiden zijn niet van boerenafkomst, maar kochten destijds deze oude boerderij om hun
paard en koe te stallen. Momenteel telt het bedrijf een veestapel met 40 vleesdieren: blonde d’Aquitaine en aubrac. Toen ze
de boerderij kochten, stond er ook een oude schuur op de plaats
waar nu de nieuwe stal, inclusief een hoevewinkel, staat.
‘We wilden graag een nieuwe schuur zetten die ongeveer even
groot was’, vertelt Tuur. ‘Maar omdat we allebei geen actieve
landbouwers waren, doken er problemen op. Stephanie werkte
destijds als busbegeleidster in het bijzonder onderwijs en in die
periode kwamen we in contact met het steunpunt Groene Zorg.’

Mooie verhalen
Stephanie besloot toen – ze was ook zwanger van hun zoon
– om te stoppen met werken en samen met Tuur een zorgboerderij uit te bouwen. Naast de veestapel en de hoevewinkel focust Trezemieke zich voornamelijk op kinderfeestjes, vergaderfaciliteiten en de opvang van kinderen en jongeren met een
zorgbehoefte. Recent kwam daar ook het project Boerenrustpunt bij, waarbij mensen met een burn-out samen met hun
therapeut op de boerderij konden komen ‘rusten’.
Ondertussen bestaat Trezemieke vijf jaar. ‘In die vijf jaar dat ze
actief zijn in de zorg op hun boerderij, hebben Stephanie en
Tuur veel gezichten zien passeren. ‘En dat heeft ons al veel
mooie verhalen opgeleverd’, vertelt Stephanie. ‘Je haalt zoveel
energie uit die gasten en de vooruitgang die je ze ziet maken.’
Volgens beiden hebben de dieren op hun bedrijf, ook de koeien,

daarin een belangrijke meerwaarde. ‘Dieren oordelen of liegen
niet, ze moeten je of ze moeten je niet’, verduidelijkt de veehoudster. Natuurlijk is het ook altijd oppassen, zeker met verjaardagfeestjes. Maar daarom zijn er ook een aantal beperkingen die ze opleggen aan hun gasten om zo gevaarlijke situaties
te voorkomen. Zo is de voergang afgelijnd en mag men niet over
die lijn komen. Ook de kniklader is een no-go voor de gasten.

Respect voor elkaar
‘Op ons bedrijf laten we onze gasten, zeker de jongeren die vanuit een zorgbehoefte naar ons komen, alles doen. We willen
niet in beperkingen denken, maar in mogelijkheden,’ vertelt
Stephanie. ‘De kinderen en jongeren mogen hier gewoon zijn
wie ze zijn, op die manier leren ze ook wat ze kunnen en wat
hun mogelijkheden zijn.’
Die lijn trekken ze ook door op de verjaardagsfeestjes die ze
organiseren op het bedrijf. Kiest de jarige voor een ponyfeestje,
dan zullen ook de andere kinderen mogen kiezen wat ze wel of
niet willen doen. Respect is een belangrijk goed voor Tuur en
Stephanie. Zolang dat er voor elkaar is, kan er volgens hen veel
op de Retiese boerderij. Ze geven aan dat ze vanuit de zorgvraag
ook vaak geschetst krijgen hoe een jongere eigenlijk is. ‘Maar,
na een tijdje ontdek je eigenlijk dat dit beeld vaak niet klopt,
maar bepaald is door de omstandigheden. De vooroordelen
kloppen dan niet. Vaak zien we die jongeren hier openbloeien,’
verduidelijkt Stephanie trots. Ze geeft daarbij aan dat ze in al
die jaren nog maar één keer iemand na twee dagen heeft verteld dat hij niet meer moest terugkomen.
Volgens haar zijn er ook weinig valkuilen. ‘Je moet dit bij je
verzekering melden en wat oppassen dat er niet van je geprofiteerd wordt’, vult Tuur tot slot aan. l

Stephanie Van Hove:
‘We willen niet in beperkingen denken,
maar in mogelijkheden’
veeteeltvlees DECEMBER 2020
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KERSTTHEMA KOE EN ZORG JOOST EN ANNELIE HUIJBREGTS

naam Jos (69), Joost (33) en Annelie (30) Huijbregts
woonplaats Riel
bedrijf gemengd bedrijf met 100 stuks vleesvee
(Belgisch witblauw, hereford en lakenvelder), verkoop
van Belgisch witblauwe stieren aan ki’s in binnenen buitenland, eigen vleesafzet, 25 ha land en
landgoedbeheer van 40 ha
zorgtak boerderijcamping, autisme-expertisezorgcentrum
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‘Koeien hebben
geen vooroordelen’
Aan de eigen keukentafel startte Hennie Huijbregts met de begeleiding
van kinderen met autisme. Nu is in de voormalige grupstal op het
vleesveebedrijf een kleinschalige autisme-expertise-zorgboerderij
gevestigd. Joost en Annelie Huijbregts zien dagelijks welke rol dieren
kunnen spelen in de ontwikkeling van kinderen met autisme. ‘Als ze hier
binnenkomen, maken ze soms nauwelijks contact met mensen. Koeien
hebben geen vooroordelen, maar reageren subtiel op hun aanwezigheid.’
TEKST WICHERT KOOPMAN

H

et zijn de verhalen van kinderen die zich stapje voor
stapje zo ontwikkelen dat ze hun weg vinden in de
maatschappij, die Joost en Annelie Huijbregts inspireren. Zorgboerderij Van ’t Zandeind biedt individuele begeleiding aan kinderen met autisme. ‘Als ze hier binnenkomen,
maken ze soms nauwelijks contact met mensen. Het is mooi
om hen te zien groeien. En dieren kunnen daarbij helpen’,
ervaart Annelie. ‘Koeien hebben geen vooroordelen, maar
reageren wel op jouw aanwezigheid. Bijvoorbeeld met zacht
geloei, een flapperend oor of een trilling van de huid. Daarmee
winnen ze langzaam maar zeker het vertrouwen van kinderen
met autisme’, legt ze uit. ‘Het contact met de koeien is vaak
het eerste stapje op weg naar beter contact met mensen.’
De witblauwe koeien hebben voor de zorg een ideaal karakter’, vult Joost zijn vrouw aan. ‘Ze zijn rustig, aaibaar en knuffelbaar.’

Van keukentafel tot snoezelkamer
Met de zorgboerderij zetten Joost en Annelie met trots het levenswerk voort van Joosts in 2015 overleden moeder Hennie. Zij
was tien jaar daarvoor begonnen met de begeleiding van kinderen met autisme op de boerderij. ‘In de zorginstelling waar ze
werkte, kon ze kinderen niet de zorg en omgeving bieden die ze
volgens mijn moeder nodig hadden’, vertelt Joost over haar
drijfveren. Wat begon bij het eigen gezin aan de keukentafel,

ontwikkelde zich tot een kleinschalige autisme-expertise-zorgboerderij met hbo-geschoold personeel. Zo werd enkele jaren
geleden een oude stal verbouwd tot zorgboerderij. Waar vroeger
zeventien koeien op de grup stonden, zijn nu professionele
ruimtes ingericht voor de zorg, inclusief een ‘snoezelkamer’,
waar overprikkelde kinderen tot rust kunnen komen.
Het was ook de zorgboerderij die Joost en Annelie bij elkaar
bracht toen zij op Van ’t Zandeind kwam werken als vervangster van Joosts ongeneeslijk zieke moeder. ‘Het is fijn dat ik
Hennie nog heb leren kennen’, vertelt Annelie. ‘Zij inspireerde
me om me verder te verdiepen in autisme. En ze had helemaal
gelijk. Hoe meer ik erover leer, hoe meer het me boeit’, vertelt
de zorgbegeleidster, die zich inmiddels gediplomeerd autismespecialist mag noemen.

Koeien scheren met boer Joost
Dat zorgboerderij Van ’t Zandeind onderdeel is van een functioneel agrarisch bedrijf, inclusief een camping, biedt veel voordelen, ervaren Joost en Annelie. ‘Het is een rustige en veilige plek,
maar ook een plek waar kinderen nieuwe sociale ervaringen
kunnen opdoen. Dat geeft hen de ruimte om te groeien. Zo
leerde een jongetje via gasten op de camping spelen met andere
kinderen. En een meisje vertelde bij haar afscheid van de zorgboerderij enthousiast over haar mooiste ervaring: ‘Boer Joost
helpen met koeien scheren.’ l

Joost Huijbregts: ‘Witblauwe koeien hebben voor
de zorg een ideaal karakter. Ze zijn rustig, aaibaar
en knuffelbaar’
veeteeltvlees DECEMBER 2020
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KERSTTHEMA KOE EN ZORG HOEVE VREDEVELD

naam Sjaak (62) en Jan Groot,
Marc en Astrid van Telgen
woonplaats Lelystad
bedrijf gemengd bedrijf met akkerbouw,
65 melkkoeien, 65 herefords
en een boerderijwinkel
zorgtak kinderopvang en dagbesteding
voor ouderen, volwassenen en jongeren
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Nooit stil en saai
op de boerderij
De herefordkudde op Hoeve Vredeveld kijkt intussen niet meer op of om
van de zorgdeelnemers die dagelijks op het bedrijf actief zijn. Aan
bedrijvigheid op het erf in Lelystad is sowieso geen gebrek. Naast een
zorg- en vleesveetak omvat het bedrijf ook een kinderdagverblijf, een
akkerbouw- en een melkveetak en een boerderijwinkel.
TEKST INGE VAN DRIE

H

et is een bont gezelschap dat dagelijks op Hoeve Vredeveld rondloopt. Dementerende ouderen, jongeren met
gedragsproblemen, kinderen van het kinderdagverblijf.
‘Het is hier nooit stil en saai’, beaamt Sjaak Groot, die wel de
voordelen ziet van al die verschillende doelgroepen. ‘De jongeren voorkomen dat de ouderen te veel inzakken. De ouderen
brengen juist weer rust die de jongeren soms nodig hebben.
Het allermooist is als ze in gesprek gaan en zich over elkaar
verwonderen’, geeft Groot aan.
De ondernemers stellen niet veel voorwaarden aan de gasten
die ze op hun zorgboerderij ontvangen. ‘Maar het is wel het
leukst als ze nog bewust mee kunnen beleven wat er op de
boerderij gebeurt’, stelt Groot.

Boeren met ander product
In 2006 breidden Sjaak en zijn broer Jan hun akkerbouwbedrijf
in Lelystad uit met een zorgtak en kinderopvang. ‘We teelden
onder meer pootaardappelen, maar dat werd steeds meer van
hetzelfde. In diezelfde periode kwamen de persoonsgebonden
budgetten, de pgb’s, op. Toen zijn we gestart met een zorgtak,
ook omdat ik werken met scholieren altijd al leuk had gevonden’, legt Groot uit. Inmiddels omvat het bedrijf ook een melken vleesveetak en een boerderijwinkel en werken ook dochter
Astrid en schoonzoon Marc van Telgen mee.
Zelf houdt Groot zich vooral bezig met de zorgtak. ‘Ik ben boer
gebleven, maar mijn product is veranderd. Ik werk nog steeds
met planten en dieren, maar dagbesteding is nu mijn product’,
geeft hij aan. ‘Ik heb een heleboel personeel, maar op een
ander niveau.’
Dat de zorgdeelnemers baat hebben bij het werken op een boer-

derij, staat volgens Groot buiten kijf. ‘Het buiten bezig zijn, met
de handen werken en het deel uitmaken van de maatschappij,
dat doet ze goed. En je ziet ook resultaat van je werk: als je een
plantje geen water geeft, gaat het slap hangen’, legt Groot uit.
De ruimte noemt hij een ander pluspunt. ‘Ze lopen elkaar hier
niet snel in de weg; ze kunnen hun eigen gang gaan. Als ze
met z’n allen binnen zitten, heb je veel eerder trammelant.’

Trots op ‘hun boerderij’
De deelnemers helpen met het instrooien van de stal, met het
voeren van de herefords – expres is er voor een rustig ras gekozen – of het inpakken van het vlees. In de zomer rijdt Groot
wekelijks met een busje deelnemers naar de herefords die in
natuurgebieden van het Flevolandschap lopen. ‘Dan kijken we
hoe het met de dieren gaat en tellen we ze. Zo zijn de deelnemers in beweging en tegelijk geven we ze een stukje natuurbeleving mee.’ De herefords kijken intussen niet meer op of
om van de zorgdeelnemers. ‘Al is wel de afspraak dat ze nooit
zomaar het hok van de dieren in mogen’, benadrukt Groot.
Zonder uitzondering komen de deelnemers graag naar de
boerderij, al is het maar om de dieren te aaien of even te voeren. ‘Bij sommigen roept zelfs de geur van de boerderij al een
positieve herinnering op, vertelt Groot. ‘Dan was hun opa
bijvoorbeeld boer of hebben ze weleens bij een boer gelogeerd.
Daar vertellen ze dan graag over.’
Ook merkt Groot dat de zorgdeelnemers aan hun eigen omgeving trots vertellen over ‘hun boerderij’. ‘Sommigen krijgen in
het weekend hun kleinkinderen op bezoek; dan komen ze
graag ook even langs op de boerderij van opa of oma. Dat is
een onverwachts, maar mooi neveneffect.’ l

Sjaak Groot:
‘Zelfs de geur van de boerderij roept bij sommige
zorgdeelnemers al een positieve herinnering op’
veeteeltvlees DECEMBER 2020
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KERSTTHEMA KOE EN ZORG MIA EN JAN STRIJBOS

naam Mia (55) en Jan (56) Strijbos
woonplaats Meijel
bedrijf seniorenboerderij Katsberg, 110 limousins,
inclusief jongvee, 22 ha gras en 5 ha mais
zorgtak dagbesteding voor senioren
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Gezellige dagbesteding
tussen de limousins
Een leegstaande stal leidde ertoe dat Mia en Jan Strijbos uit Meijel hun
vleesveebedrijf konden uitbreiden met een zorgtak. Vijf dagen per
week komen er senioren die deelnemen aan zinvolle dagbesteding
op de zorgboerderij. Zij beleven veel plezier aan de gezelligheid, de
natuur en het vee.
TEKST GRIETJE DE VRIES

H

et is inmiddels elf jaar geleden dat Mia Strijbos (55)
haar kans schoon zag om haar ervaring als zorgverlener voort te zetten op het bedrijf van haar en haar
man Jan Strijbos (56). ‘In die tijd was het concept zorgboerderij
erg in opkomst. Zelf waren we gestopt met varkens houden
en daardoor stond de oude varkensstal leeg. Voor deze leegstaande stal op het bedrijf zochten we een nieuwe functie. Dit
kwam toen bij elkaar en zodoende besloten we ook van start te
gaan met een zorgboerderij’, vertelt Mia.
Mia heeft altijd in de ouderenzorg gewerkt en biedt inmiddels,
samen met twee vaste krachten en een vrijwilliger zinvolle
dagbesteding voor senioren. Mia koos voor deze vorm van zorgverlening, omdat ouderen steeds langer thuis blijven wonen.
‘Het doel van de dagbesteding is om de senioren de kans te bieden om zo lang mogelijk in de thuissituatie te kunnen blijven
wonen, de mantelzorg te ontlasten, de zelfredzaamheid op peil
te houden en gezellig met elkaar samen te kunnen zijn’, aldus
Mia. Het gaat volgens haar vooral om aandacht en een luisterend oor, niet zozeer om zorgverlening. ‘We willen de gasten
stimuleren en begeleiden in de bezigheden, maar ondertussen
moeten de ouderen niets meer. Ze hebben al genoeg gemoeten
in hun leven, het is nu tijd voor gezelligheid en genieten.’

Gezelligheid staat voorop
Waar Mia elf jaar geleden nog twee dagen per week een groep
ontving, is de vraag nu zo groot dat ze vijf dagen per week zijn
geopend. Elke dag komen er dertien senioren, sommigen komen vaker in de week, maar elke dag van de week is dezelfde
groep aanwezig. De zorgtak is met een dusdanige aanloop de
hoofdtak van het bedrijf geworden.

De zorg voor de limousinkoeien en -kalveren ligt bij Jan en zoon
Robert (29). ‘Het mooie van de combinatie dagbesteding en het
vee is wat het doet met de senioren’, vertelt Mia. ‘We ontvangen
dagelijks mensen die vroeger altijd beesten thuis hadden. Doordat ze weer beesten zien, komen er allerlei verhalen van vroeger los. We wandelen veel door de natuur en als in de zomer
dan de zoogkoeien met de kalfjes in de wei staan, zie je dat
mensen daar echt van genieten.’

Knutselen en sjoelen
In de dagbesteding draait het vooral om gezelligheid en het
zinvol bezig zijn. Er wordt geknutseld, gesjoeld, gewandeld,
naar muziek geluisterd en gekletst. ‘We werken vaak in thema’s, zo werken we nu toe naar de kerst. In het timmerhuis
worden nu bijvoorbeeld kerststerren gezaagd. Vanwege corona
is de groep iets kleiner dan voorheen, maar dat bevalt ons best
goed. Gelukkig hebben we nog steeds voldoende ruimte om
mensen te ontvangen’, vertelt Mia.
Een ander belangrijk onderdeel van de dagbesteding is dat de
gasten ’s middags de warme maaltijd nuttigen en samen vooraf
voorbereiden. ‘De één schilt de aardappelen en de andere de
appels voor de appelmoes. Het eten in de groep is een grote
stimulans voor de gasten, want zien eten doet eten. En dat is
goed, want ouderen die alleen wonen, eten in de thuissituatie
vaak minder goed.’
Mia hoopt met beide takken nog lang door te kunnen gaan. ‘De
ouderenstroom blijft zeker bestaan en onze zoon Robert hoopt
in de toekomst de veetak door te kunnen zetten, al hangt dat
wel wat af van wet- en regelgeving’, aldus Mia. ‘De combinatie
van zorg en het vee is voor ons in elk geval een mooi concept.’ l

Mia Strijbos:
‘Dankzij de beesten komen er allerlei
verhalen van vroeger los’
veeteeltvlees DECEMBER 2020
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KERSTTHEMA KOE EN ZORG VENNENHOF

naam Jeroen Dams (30), Els Heylen (27), Marcel
Dams (60) en Caroline Geldof (55)
woonplaats Geel
bedrijf melkveebedrijf 100 melkkoeien met
bijhorend jongvee (ong. 70 stuks) holsteinfleckviehkruislingen, 60 ha land
zorgtak herstelboerderij voor revalidanten na een
beroerte of hersenbloeding
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Revalideren tussen
de koeien
Herstellen na een beroerte tussen de koeien. Het is mogelijk op
het veebedrijf van de familie Dams in Geel. Revalidanten pikken er
hun dagdagelijkse routines en handelingen weer op met de hulp
van ergotherapeuten, de veehouders en natuurlijk de koeien.
TEKST WIM VEULEMANS

H

et Vennenhof, gelegen vlakbij het Geelse stadscentrum,
is op het eerste gezicht een regulier melkveebedrijf.
Zoon Jeroen is naast zijn werk op de boerderij ook dierenarts, zijn vriendin Els Heylen werkt op de spoeddienst van
het regionale ziekenhuis. Al langer ving het bedrijf zorggasten
uit de regio op, maar zonder goed te weten wat het allemaal
zou betekenen, breidden ze in 2019 hun sociaal engagement
nog wat uit. Ze namen deel aan een Leader-project ‘Herstelboerderijen. Van land- naar zorgbouw’ van Welzijnszorg Kempen.

Wekelijks op de boerderij helpen
Met hun deelname aan het project wilden Jeroen en Els hun
bedrijf verbreden, maar dan meer sociaal gericht. ‘Omdat in de
familie altijd wel zorggasten aanwezig waren vanuit de Geelse
gezinsverpleging, wilden we graag bij die traditie aansluiten,’
vertelt Jeroen. De gezinsverpleging in de regio van Geel is uniek.
Die ontstond vanuit het geloof dat de patroonheilige Sint-Dimpna genezingen kon uitvoeren op psychiatrische patiënten. Gezinsverpleging is zo een vorm van pleegzorg waarbij een gezin
een persoon met een psychische stoornis opvangt in huis.
In het project herstelboerderijen wilde Welzijnszorg Kempen
landbouw inzetten als rode draad doorheen het herstel van
revalidanten, vaak mensen die herstellen van een hersenbloeding of beroerte. Twee Kempense bedrijven gingen van start
met het project en helpen zo mensen door boerderijspecifieke
activiteiten en taken hun revalidatieproces te bevorderen.
Praktisch gezien begeleidt de herstelboerderij hen in de stap
naar het dagelijkse functioneren en zelfstandig deelnemen aan
het maatschappelijk leven. Ze zijn daarbij wekelijks een halve
dag op de boerderij aanwezig. Het gaat dan wel steeds om revalidanten die al wat verder staan in hun herstelproces.

Revalidatiearts Jens Van Akeleyen van Ziekenhuis Geel omschreef de meerwaarde als volgt: ‘Door herstelboerderijen
kunnen patiënten buitenkomen om praktijkgericht te revalideren. Op de boerderij ontdekken ze dat ze nog heel wat
in hun mars hebben en zo wordt de stap naar het gewone
leven kleiner.’

Impact hebben op revalidatie
Voor de opstart moesten op het Vennenhof geen aanpassingen
gebeuren. De revalidanten konden meteen aan de slag, elk naar
hun eigen capaciteiten. ‘We proberen samen met de revalidanten aangepast maar echt boerenwerk uit te voeren’, pikt Els in.
‘Dat gaat van kalveren melk geven, voeren, hokken strooien of
uitmesten. Zo zien zij meteen resultaat van de oefeningen die
ze in het revalidatiecentrum hebben getraind.’
Zo leren ze opnieuw bewegen op een manier die voor hen betekenisvol en leuk is, in plaats van bijvoorbeeld twintig keer hun
arm te buigen en te strekken in een therapieruimte.
Jeroen en Els zien bij hun gasten ook vooruitgang en dat sterkt
hen ook in hun overtuiging in het project. ‘We merken dat de
conditie van de revalidanten er ook op vooruitgaat’, vertelt Els.
‘Het doet deugd om te merken dat de activiteiten op de herstelboerderij niet enkel een aangenaam tijdverdrijf zijn voor de
revalidanten, maar dat het echt ook een functie heeft, met impact in het revalidatieproces. Het is fijn om als boer iets voor de
maatschappij te kunnen doen.’
Als boer sta je natuurlijk niet alleen. Beiden geven aan dat ze
van in het begin steeds een goede begeleiding hebben gekregen,
zowel van de projectbegeleiders als van medewerkers uit het
revalidatiecentrum. Zo wordt elke revalidant opgevolgd door
een ergotherapeut tijdens het ganse traject op de boerderij. l

Els Heylen:
‘Het is fijn om als boer iets voor de maatschappij
te kunnen doen’
veeteeltvlees DECEMBER 2020
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