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p een boerderij kom je altijd han-
den te kort. Dat is ook het geval 
voor de Wambeekhoeve van Guy 
Van der Mijnsbrugge en Els Debast. 

Het is een middelgroot gemengd landbouw-
bedrijf van akkerbouw en ongeveer 200 melk-
koeien. Daarnaast baten ze een hoevewinkel 
uit, waar ze de eigen producten verkopen. ‘De 
Wambeekhoeve ontvangt al ruim vijf jaar gas-
ten op de boerderij’, verduidelijkt zorgboerin Els 
Debast. ‘Hoe het begon? Kennissen van mijn 
schoonzus zochten een oplossing voor hun 
zoon Koen (*). Hij was een pientere kerel, maar 

In de Rand is er een toenemende vraag naar zorgboerderijen. 

Het werk op de boerderij biedt jongeren in een problematische 

school- of gezinssituatie vaak een nieuw perspectief. Ook 

volwassenen kunnen er terecht.  tekst Gerard Hautekeur  foto Filip Claessens

O kreeg last van faalangst en functioneerde niet 
meer op school. Bij ons op de boerderij kon hij 
aan de slag. Na een time-out van een jaar heeft 
hij zijn studies hervat en hij is intussen afge-
studeerd als boomchirurg. Een andere jongen 
die bij ons verbleef, werkt nu als timmerman. 
Het zijn echter niet allemaal succesverhalen. Zo 
hebben we een meisje weg moeten sturen toen 
bleek dat ze zaken uit onze winkel stal.’

Samen werken
Momenteel heeft de Wambeekhoeve drie gas-
ten. Tom en Lore, twee jongeren met het syn-

droom van Down, en Lieven, een jongen met 
een lichamelijke en mentale beperking. ‘De 
activiteit die Tom en Lore het best ligt, is etiket-
ten kleven op de streekproducten. Lieven werkt 
buiten. Gaandeweg hebben we zijn zelfvertrou-
wen zien groeien. Nu is hij vertrouwd met een 
aantal taken zoals het erf vegen, zakjes vullen 
met aardappelen, helpen bij het snoeien van 
de haag of het schoonmaken van machines. Je 
moet geen overdreven verwachtingen hebben. 
Lieven bijvoorbeeld kan maar één arm gebrui-
ken bij het vegen. Hij doet dit werk graag, maar 
op zijn tempo. Wat telt, is dat zij het gevoel 
hebben dat ze goed bezig zijn.’

‘Voor bepaalde jongeren in een problemati-
sche school- of gezinssituatie is de professione-
le hulpverlening ontoereikend. Soms is er sprake 
van agressie ten aanzien van de professionele 
hulpverleners. Het werk op de boerderij biedt 
voor een aantal jongeren een uitweg. Zelf heb-
ben we nog geen agressie meegemaakt. Dat ze 
met ons kunnen samenwerken, geeft hen een 
grote voldoening. Veel kinderen komen uit ge-
broken gezinnen. Op de boerderij vinden ze een 
stukje nestwarmte. Het is niet toevallig dat ze 
samen aan tafel zitten en samen eten een toffe 
ervaring vinden. Als zorgboerin moet je er voor 
hen zijn. Dat vergt de nodige tijd en energie’, 
zegt Debast.

Zorgboeren gezocht
‘Een zorgboerderij kan met haar vragen over de 
gasten terecht bij het CLB of de welzijnsinstel-
ling met wie ze een overeenkomst voor de op-
vang van de jongere heeft gesloten’, verduide-
lijkt Katlijn Vander Meeren, de verantwoordelijke 
voor Steunpunt Groene Zorg Vlaams-Brabant. 
‘De meeste vragen naar opvang in een zorgboer-
derij komen vanuit het onderwijs. Daarnaast 
krijgen we ook vragen uit voorzieningen voor 
mensen met een mentale of fysieke beperking, 
uit de bijzondere jeugdzorg, van diensten gees-
telijke gezondheidszorg, thuiszorg, psychiatrie 
en algemeen welzijnswerk. Als ouder of jongere 
kun je dus niet rechtstreeks naar een zorgboer-
derij stappen. Het gebeurt altijd in het kader van 
een hulpverleningstraject. In de Rand zijn er mo-
menteel zestien zorgboerderijen actief, maar de 
vraag is veel groter dan het aanbod. Kandidaat 
zorgboerderijen kunnen zich aanmelden bij het 
Steunpunt Groene Zorg. Een zorgboerderij die 
aan bepaalde voorwaarden voldoet, krijgt voor 
de geboden opvang een subsidie van het Depar-
tement Landbouw en Visserij’.

 www.groenezorg.be 
of kvandermeeren@groenezorg.be

Te gast op 
een zorgboerderij 
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(*) Omwille van privacyredenen zijn de namen  

van de gasten veranderd.


