Professionele zorg
voor jong en oud
op het boerenerf
‘T rots op onze zorgboeren’
Stichting Zorgboeren Zuid-Holland heeft de vraag
naar deze ‘groene’ vorm van zorg de afgelopen
jaren alleen maar zien groeien, vertelt directeurbestuurder Paulien van Pelt. “Daarnaast zien we
dat het aanbod groter is geworden; de zorgboeren hebben zich doorontwikkeld en vangen
inmiddels kinderen van 4 jaar tot ouderen van 95
jaar op, in allerlei doelgroepen.”

STICHTING
ZORGBOEREN
ZUID-HOLLAND
Ze maken inmiddels alweer jaren deel uit van de agrarische
sector in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden: zorgboeren.
Het combineren van zorg met het runnen van een boerderij kom
je in bijna elk dorp wel tegen en velen van hen zijn aangesloten
bij Stichting Zorgboeren Zuid-Holland. Voor #Trotsopdeboer
gingen we langs bij twee zorgboeren en spraken we met
directeur-bestuurder Paulien van Pelt.
Het groen, de ruimte, de dieren; alle elementen waaraan je denkt
bij een zorgboerderij kun je afvinken bij zorgboerderij De Morgenster in Streefkerk. Hier vinden van dinsdag tot en met zaterdag elke
week ouderen/volwassen en kinderen een plek waar ze zich op hun
gemak voelen en helemaal zichzelf kunnen zijn. Zorgboerinnen zijn
Els den Ouden en haar schoondochter Denise. “Wat de meerwaarde
is van zorg aanbieden op een boerderij? Dat is de groene omgeving,
de ruimte en natuurlijk de dieren. Zij hebben geen mening, zijn
altijd hetzelfde, je kunt ze gewoon vasthouden en zijn heel rustge-
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vend. Iemand een konijn op zijn of haar schoot geven, werkt heel
rustgevend. Wij streven ernaar om een voor onze zorgvragers zo
fijn en veilig mogelijke omgeving te creëren. Dit doen we door hen
te ondersteunen bij alle dagelijkse activiteiten op de boerderij.
Zoals het verzorgen van de dieren, de warme maaltijd voorbereiden,
wandelen en spelletje doen.”
Eén van hun gasten is Dita, een welbespraakte dame die graag
deelneemt aan het gesprek. “Ik vind het heel fijn hier”, lacht ze.
“We zijn net nog naar de koeien geweest, waar we mee mogen
knuffelen. Ik hou sowieso van alle dieren.” Net als de andere
cliënten wordt ze betrokken bij de werkzaamheden. “We helpen
om de hokken schoon te maken en we voeren de deuren Dieren.
Leuk hoor, ik geef graag kleine broodstukjes die ze dan uit mijn
hand eten.” Ook gast Maurizio neemt deel aan het gesprek. “Voor
mij is dit een fijne, rustige plek. Ik kom drie dagen in de week op
De Morgenster en ik heb het hier heel goed naar mijn zin.” Aangeschoven is daarnaast Enya Fekkes. Zij werkt als zorgcoördinator
bij Zorgboeren Zuid-Holland en De Morgenster is één van de zorgboerderijen waar zij aan gekoppeld is. “De kleinschaligheid van de
zorg is ook één van de meerwaardes van zorgboerderijen”, benadrukt
zij. “De cliënten krijgen op deze manier veel aandacht. Tegelijkertijd
zien wij als stichting erop toe dat de kwaliteit hoog ligt, dat er op
een professionele manier zorg wordt geboden. Samen met onze
zorgboeren werken we er elke dag aan om het voor de cliënten zo
aangenaam mogelijk te maken. We bieden hen een veilige plek en
helpen ze waar mogelijk om zich verder te ontwikkelen.”

Meer aandacht voor de cliënten, het zien als iemand stiller is dan
gewoonlijk; ook Anja van Hoorne, die in 2017 in Oud-Alblas begon
met zorgboerderij De Wevershof, ziet in de kleinschaligheid van
zorgboerderijen een groot pluspunt. “Maar ook het buitenzijn, het
omgaan met en het verzorgen van dieren doet onze cliënten veel
goed. Wat voor ons heel belangrijk is: we gaan elke dag naar buiten.
Hier hebben we de ruimte om te bewegen. Voor onze doelgroep,
ouderen met dementie, is bewezen dat dat het ziekteproces
vertraagt.”
Anja noemt daarbij met name de duofiets die ze enkele jaren
geleden aanschafte. “Laatst heeft een cliënt nog negentien kilometer gefietst. Die kwam helemaal gelukkig terug en je merkt
daarna dat zo iemand veel makkelijker beweegt dan anders.”
Ze vervolgt: “Wat ik vaak terug hoor van cliënten is dat zij doordat
ze mee kunnen helpen met allerlei werkjes zich nuttig voelen, dat
ze er nog toe doen. Meehelpen bij het werk in de tuin, de was vouwen
of het eten voorbereiden, gewoon de dagelijkse bezigheden.”
Vanaf de start sloot Anja zich aan bij de Stichting Zorgboeren
Zuid-Holland. Voor haar is de samenwerking geen vraag. “Ik zou
niet zonder hen kunnen. Zij nemen alle administratie richting de
gemeentes uit handen, zodat ik me op de zorg kan richten.
En je kunt altijd terecht voor vragen of overleg over de zorg voor
de cliënten; het voelt echt alsof we dat gezamenlijk doen.”

Zeker zo belangrijk: zorgboerderijen zijn professionele zorglocaties. “Als stichting leveren wij
daar ook een bijdrage aan. We koppelen elke
zorgboer aan één van onze zorgcoördinators, die
meedenkt, als coach fungeert en de kennis en
kunde die wij hebben overdraagt. Ze kunnen
altijd een beroep op ons doen. Dat geldt trouwens net zo goed voor de cliënten; de zorgcoördinator is er namelijk ook zeer zeker voor hen en
fungeert als overlegpartner voor bijvoorbeeld
andere betrokken hulpverlening, zodat de zorg op
de zorgboerderij zo goed mogelijk is afgestemd
op wat er nodig is.”
Ze geniet er dagelijks van om te zien hoe deze
vorm van zorg een aanvulling is op het bestaande
zorgaanbod. “De samenwerking met de boeren is
ook heel prettig. Ze zijn nuchter, redeneren
vanuit gezond verstand. En misschien wel het
belangrijkste: ze zijn zó betrokken. Voor hen
staan de cliënten en het leveren van goede zorg
altijd voorop. Als stichting zijn we trots op onze
zorgboeren.”
Stichting Zorgboeren Zuid-Holland
Fortuijnplein 25, Groot-Ammers
0184-605301
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