
Veilig	  plekje	  aan	  de	  Vlist	  	  	  
	  

Halverwege	  de	  lange	  slingerweg	  langs	  de	  Vlist,	  enkele	  kilometers	  buiten	  Gouda,	  en	  te	  midden	  van	  
groene	  weilanden	  die	  worden	  omzoomd	  door	  knotwilgen,	  staat	  de	  boerderij	  van	  Peter	  en	  Marlies	  
van	  der	  Hoog.	  	  

“Christelijke	  Zorgboerderij	  Krimpenerwaard”	  is	  te	  lezen	  op	  het	  naambord	  en	  wie	  even	  verder	  het	  erf	  
oploopt,	  merkt	  het	  verschil	  met	  al	  die	  andere	  boerderijen	  in	  de	  omgeving:	  overal	  speeltoestellen	  en	  
groepjes	  ravottende	  kinderen	  op	  het	  erf.	  

„Dag	  mijnheer,	  komt	  u	  op	  onze	  kamer	  kijken?”,	  giechelen	  enkele	  meisjes	  bij	  wijze	  van	  welkom.	  
„Schrijft	  u	  dan	  onze	  namen	  op	  en	  komen	  we	  dan	  met	  foto	  in	  de	  krant?”	  	  	  	  	  

De	  boerderij	  van	  familie	  Van	  der	  Hoog	  ziet	  eruit	  als	  een	  heuse	  ‘boer’nplek’.	  Zo	  is	  er	  een	  koeienstal,	  
een	  ouderwetse	  melkput,	  waarin	  vroeger	  de	  boer	  op	  ooghoogte	  met	  de	  uiers	  van	  zijn	  koe	  staande	  (!)	  
kon	  melken,	  een	  hooizolder	  en	  tal	  van	  boerderijdieren	  –	  varkens,	  pony’s,	  kippen	  en	  eenden.	  Maar	  
voor	  het	  overige	  gaat	  het	  er	  nogal	  speels	  aan	  toe.	  Op	  deze	  zaterdagochtend	  wordt	  er	  geschommeld,	  
getennist	  en	  gerend	  dat	  het	  een	  lieve	  lust	  is.	  De	  “Krimpenerwaard”	  is	  overduidelijk	  een	  echte	  
kinderboerderij.	  

	  

Spannend	  

Vertrekdag	  is	  het	  op	  deze	  eerste	  zaterdag	  van	  het	  nieuwe	  jaar.	  Na	  de	  logeermidweek,	  die	  vanwege	  
Nieuwjaar	  dit	  keer	  pas	  woensdag	  begon,	  gaan	  de	  kinderen	  vandaag	  weer	  terug	  naar	  hun	  ouders.	  En	  
dat	  is	  best	  spannend	  voor	  deze	  kwetsbare	  kinderen,	  zegt	  Peter.	  Omdat	  ze	  sowieso	  iedere	  
verandering	  in	  hun	  leefritme	  psychisch	  moeilijk	  kunnen	  behappen.	  	  

Terwijl	  zijn	  vrouw	  aanstalten	  maakt	  om	  het	  middageten	  te	  bereiden	  –	  er	  staan	  pannenkoeken	  op	  het	  
menu–	  vertelt	  Peter	  in	  de	  keuken	  over	  de	  spannende	  tijd,	  zeven	  jaar	  geleden.	  Toen	  besloten	  Marlies	  
en	  hij	  een	  zorgboerderij	  te	  beginnen	  voor	  kinderen	  met	  gedragsproblemen	  of	  een	  licht	  verstandelijke	  
beperking.	  

Peter	  was	  hovenier	  en	  Marlies	  medewerkster	  bij	  een	  manege.	  Dat	  leek	  hen	  een	  prima	  startpositie	  
om	  een	  lang	  gekoesterde	  wens	  te	  verwerkelijken:	  het	  runnen	  van	  een	  zorgboerderij	  voor	  kinderen	  
die	  extra	  zorg	  nodig	  hebben.	  De	  twee	  lieten	  zich	  stevig	  omscholen.	  

Nu,	  na	  zeven	  jaar,	  bieden	  ze	  het	  hele	  jaar	  door	  in	  het	  weekend	  logeeropvang	  aan;	  tijdens	  
schoolvakanties	  ook	  doordeweeks.	  Zo’n	  vijftig	  kinderen	  maken	  daar	  met	  wisselende	  regelmaat	  
gebruik	  van.	  Tweederde	  van	  de	  kinderen	  heeft	  gedragsproblemen	  als	  gevolg	  van	  autisme	  of	  een	  
angststoornis;	  een	  derde	  van	  de	  jeugdige	  bezoekers	  heeft	  een	  licht	  verstandelijke	  beperking.	  	  

	  

	  
	  



Zelfstandig	  douchen	  
Naast	  deze	  opvang	  voor	  kinderen	  bieden	  Peter	  en	  Marlies	  ook	  doordeweekse	  dagbesteding	  aan	  
enkele	  volwassenen	  met	  een	  licht	  verstandelijke	  beperking.	  Deze	  cliënten	  kunnen	  dieren	  verzorgen,	  
maar	  ook	  aan	  de	  slag	  met	  houtbewerking	  en	  timmerwerk.	  
Wat	  dat	  precies	  inhoudt,	  wordt	  duidelijk	  als	  Peter	  even	  later	  een	  rondgang	  over	  de	  boerderij	  leidt.	  In	  
een	  van	  de	  omgebouwde	  stallen	  liggen	  enkele	  kolossale	  deuren	  en	  kozijnen	  te	  wachten	  op	  verdere	  
afwerking.	  
Momenteel	  bezoeken	  vier	  18-‐plussers	  op	  twee	  doordeweekse	  dagen	  de	  boerderij.	  Arbeidstoeleiding	  
is	  een	  belangrijk	  aspect	  van	  Peters	  begeleiding	  van	  deze	  groep.	  Dat	  komt	  neer	  op	  het	  aanleren	  van	  
arbeidsdiscipline,	  of,	  in	  de	  woorden	  van	  Peter:	  „Ervoor	  zorgen	  dat	  mensen	  niet	  stoppen	  met	  werken	  
zodra	  ik	  even	  wegloop.”	  
Als	  het	  om	  de	  begeleiding	  van	  de	  kinderen	  en	  ouderen	  gaat,	  staan	  Peter	  en	  zijn	  vrouw	  er	  niet	  alleen	  
voor.	  Zeven	  vrijwilligers	  zijn	  betrokken	  bij	  het	  vaak	  intensieve	  werk	  dat	  de	  logeeropvang	  en	  de	  
dagbesteding	  met	  zich	  meebrengt.	  

Voor	  de	  jonge	  cliënten	  hebben	  Peter	  en	  Marlies	  nadrukkelijk	  een	  doelstelling:	  ervoor	  zorgen	  dat	  die	  
zelfstandiger	  in	  de	  maatschappij	  kunnen	  functioneren.	  Als	  voorbeeld	  noemt	  Peter	  het	  lid	  zijn	  van	  een	  
sportvereniging	  of	  het	  hebben	  van	  een	  vakantiebaantje	  –	  iets	  wat	  voor	  de	  meeste	  kinderen	  niet	  
mogelijk	  is	  vanwege	  hun	  stoornis.	  Wij	  werken	  eraan	  dat	  ze	  dat	  uiteindelijk	  wél	  kunnen,	  zegt	  Peter	  
beslist.	  „Hier	  leren	  we	  hen	  zelfstandig	  douchen,	  zelf	  hun	  brood	  smeren,	  hun	  tas	  opruimen	  en	  noem	  al	  
die	  dagelijks	  terugkerende	  taakjes	  maar	  op.”	  

Het	  blijven	  natuurlijk	  kinderen	  met	  een	  handicap,	  voegt	  hij	  eraan	  toe.	  Maar	  een	  kind	  dat	  meer	  
vertrouwen	  heeft,	  in	  anderen	  en	  in	  zichzelf,	  functioneert	  thuis	  ook	  beter.	  Peter	  noemt	  in	  dit	  verband	  
als	  voorbeeld	  de	  woedeaanvallen	  die	  deze	  kinderen	  vaak	  krijgen.	  „Dat	  zijn	  ten	  diepste	  uitingen	  van	  
angst;	  krijgen	  ze	  vertrouwen	  in	  hun	  omgeving,	  dan	  exploderen	  ze	  thuis	  ook	  veel	  minder	  vaak”.	  

	  

Moeilijke	  schoolvakanties	  

Vanwege	  het	  vaak	  grillige	  gedrag	  van	  hun	  kinderen,	  zien	  ouders	  veelal	  als	  een	  berg	  op	  tegen	  
schoolvakanties.	  Kinderen	  zijn	  dan	  immers	  niet	  alleen	  constant	  thuis,	  omdat	  het	  dagritme	  van	  school	  
wegvalt,	  zijn	  ze	  ook	  nog	  eens	  behoorlijk	  van	  slag.	  „Daarom	  zijn	  wij	  tijdens	  schoolvakanties	  altijd	  
open”,	  zegt	  Peter.	  „Door	  hen	  tijdelijk	  te	  ontlasten	  van	  zorg,	  kunnen	  ouders	  na	  de	  vakantie	  vaak	  weer	  
meer	  en	  langer	  geduld	  opbrengen	  voor	  hun	  kinderen”.	  

„Komt	  u	  nog	  naar	  onze	  kamer	  kijken?”	  Op	  de	  zolder	  van	  de	  boerderij	  staan	  Marianne,	  Marieke	  en	  
Deborah	  in	  de	  deuropening	  van	  hun	  gezamenlijke	  slaapkamer	  te	  wachten	  op	  ontvangst	  van	  de	  
vreemde	  gast.	  Een	  jongen	  die	  mee	  naar	  binnen	  wil	  glippen,	  wordt	  nadrukkelijk	  de	  deur	  gewezen.	  
„Het	  is	  hier	  verboden	  voor	  jongens”,	  roepen	  de	  drie	  hem	  na.	  	  

Vooral	  voor	  kinderen	  met	  angststoornissen	  is	  het	  met	  elkaar	  op	  één	  kamer	  slapen	  belangrijk,	  omdat	  
het	  hun	  rust	  en	  vertrouwen	  geeft	  als	  ze	  ’s	  avonds	  naar	  bed	  gaan,	  legt	  Peter	  uit.	  Voor	  kinderen	  die	  
overprikkeld	  raken	  door	  druk	  gedrag	  van	  kinderen	  in	  hun	  groep,	  is	  er	  een	  slaapplekje	  apart	  in	  de	  
bedstee.	  	  



Ook	  de	  twee	  honden	  die	  op	  de	  boerderij	  rondlopen,	  zijn	  van	  nut	  voor	  kinderen	  die	  even	  moeten	  
afkoelen	  of	  tot	  rust	  moeten	  komen.	  Een	  ommetje	  maken	  met	  een	  van	  de	  honden	  doet	  vaak	  
wonderen,	  aldus	  Peter.	  

Lekker	  alleen	  op	  de	  computer	  spelletjes	  doen	  of	  op	  internet	  surfen	  is	  iets	  wat	  kinderen	  met	  autisme	  
graag	  en	  langdurig	  willen.	  Daar	  stellen	  Peter	  en	  Marlies	  echter	  nadrukkelijk	  grenzen	  aan.	  „Het	  
internet	  mogen	  ze	  sowieso	  niet	  op	  –	  de	  kinderen	  komen	  hier	  om	  met	  elkaar	  om	  te	  gaan	  en	  niet	  om	  
via	  internet	  contacten	  te	  onderhouden.	  Wel	  is	  er	  iedere	  dag	  een	  halfuurtje	  dat	  ze	  zich	  mogen	  
terugtrekken	  en	  dan	  bijvoorbeeld	  met	  hun	  DS	  (computerspelletje,	  AJ)	  mogen	  spelen.”	  Wie	  langer	  wil,	  
wordt	  met	  een	  resoluut	  „kom,	  we	  gaan	  buiten	  spelen”	  tot	  de	  orde	  geroepen.	  

Onzekere	  toekomst	  
Wat	  is	  op	  dit	  moment	  het	  moeilijkste	  van	  zijn	  werk?	  Peter,	  resoluut:	  „De	  onzekerheid	  door	  de	  
veranderingen	  in	  de	  zorg.	  Daarmee	  omgaan	  vind	  ik	  lastig.”	  Vanwege	  deze	  onzekerheid	  stelt	  hij	  een	  
aantal	  noodzakelijk	  investeringen	  uit,	  omdat	  hij	  er	  niet	  zeker	  van	  is	  dat	  die	  zich	  gaan	  terugverdienen.	  	  
Peter	  vreest	  de	  kortingen	  op	  de	  persoonsgebonden	  budgets	  (pgb’s)	  en	  de	  hoofdrol	  die	  gemeenten	  
gaan	  krijgen	  bij	  het	  toekennen	  van	  financiële	  middelen.	  „Gemeenten	  moeten	  ervoor	  waken	  dat	  
kinderen	  door	  bezuinigingen	  permanent	  thuis	  komen	  te	  zitten.	  Dan	  zal	  een	  deel	  van	  deze	  kinderen	  
uit	  huis	  moeten	  worden	  geplaatst,	  en	  dan	  is	  zo’n	  gemeente	  veel	  duurder	  uit.”	  
Overigens	  teert	  de	  boerderij	  niet	  enkel	  op	  pgb’s	  van	  kinderen.	  Via	  een	  contract	  met	  zorginstelling	  
Agathos	  leveren	  Peter	  en	  zijn	  vrouw	  ook	  voor	  een	  deel	  zorg	  die	  door	  de	  AWBZ	  wordt	  gefinancierd.	  
Een	  acuut	  probleem	  is	  de	  financiering	  van	  het	  vervoer	  van	  volwassenen	  die	  doordeweeks	  naar	  de	  
werkvoorziening	  komen.	  Peter:	  „De	  budgetten	  voor	  vervoer	  zijn	  voor	  dit	  jaar	  gehalveerd.	  Daarvan	  
worden	  vooral	  rolstoelgebruikers	  de	  dupe.”	  Voor	  het	  geld	  dat	  hij	  overhoudt,	  zegt	  hij	  geen	  taxi’s	  meer	  
te	  kunnen	  laten	  rijden.	  „Dus	  zullen	  we	  met	  vrijwilligers	  dat	  vervoer	  moeten	  gaan	  organiseren”.	  
	  

Bonzen	  

Met	  een	  paar	  ferme	  bonzen	  op	  de	  deur,	  laten	  enkele	  kinderen	  Peter	  weten,	  dat	  het	  tijd	  is	  om	  te	  
stoppen	  met	  praten	  en	  aan	  de	  slag	  gaan	  met	  het	  in	  elkaar	  zetten	  van	  vogelhuisjes.	  Dat	  is	  deze	  en	  
volgende	  zaterdagen	  is	  dat	  de	  belangrijkste	  activiteit	  op	  de	  middag,	  vóór	  vertrek	  naar	  huis.	  Het	  
betekent	  nog	  een	  uurtje	  met	  z’n	  allen	  uitmeten,	  zagen,	  passen	  en	  timmeren.	  	  	  	  	  

Stefan	  weet	  al	  waar	  hij	  straks	  thuis	  zijn	  vogelhuisje	  gaat	  ophangen.	  Uitvoerig	  doet	  hij	  de	  plek	  in	  de	  
tuin	  uit	  de	  doeken.	  Een	  betere	  timing	  van	  deze	  activiteit	  is	  ondenkbaar,	  want	  op	  deze	  laatste	  dag	  van	  
de	  vakantie	  is	  het	  goed	  om	  alweer	  aan	  thuis	  te	  gaan	  denken.	  

	  

Ab	  Jansen	  

	  	  

www.zorgopdeboerderij.nl	  voor	  meer	  informatie.	  


