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Beleef-natuur in project BIOFERSKAAT

Met vier keer vergaderen-op-voorgeschreven-afstand, regelmatig mailcontact, twee 
nieuwsbrieven en een familie/freonen-dag in september hebben we in 2021 onze 
stichting 'in de benen' gehouden en onze bijdrage kunnen leveren aan de 
zorgboerderij, de hulpboeren en het gezamenlijke project Bioferskaat (biodiversiteit) 
in het weiland achter de boerderij. 

De poel ligt glanzend tussen het groen van de ingezaaide kruiden- en grassoorten, de 
betonnen vogelwand wacht als perfecte nestplaats op oeverzwaluwen en/of ijsvogeltjes en 
het schelpen eilandje maakt zich op voor de eerste scholeksters. Zo ziet het project 
Bioferskaat er uit aan het eind van 2021, nadat op maandag 5 juli de eerste bak van de fel-
oranje kraan de grond in ging. De corona-tijd, het koude voorjaar en een druipnatte periode 
reden ons in de wielen: we liepen wat vertraging op. Daarom hebben we in mei een 
tussenrapportage geschreven, waarin we onze financiële ondersteuners (Provinsje Fryslân, 
Van Teijensfundatie, Meindersma Sybenga Stichting, Cornelia Stichting en RDO Balije) om 
wat meer tijd vroegen. Dat kregen we.

Hulp 
We hadden ons voor dit project goed voorbereid, maar al werkende weg bleken er toch meer vragen te 
zijn dan we antwoorden hadden. Nico Minnema, die in Earnewâld zijn eigen eco-bureau heeft, is een 
kenner, een natuurman 'yn ieren en sinen'. Hij is een vraagbaak en behulpzaam bij het verwezenlijken 
van ons Bioferskaat-project en daar is iedereen blij mee. De hulpboeren hebben de eerste week van het 
imponerende werk in het weiland kunnen volgen. Ze hebben mee geholpen afrasteringen te 
verwijderen, paaltjes op te ruimen en 'poddeblêden' (die lastige grote ridderzuring) om zeep te helpen. 
Het komend voorjaar (2022) wordt een aantal klussen nog afgerond: de aanleg van een steiger, zaaien, 
planten etc. Zo mogelijk volgt dat tijdens de NL DOET-dag of een speciale RIPEN-DOET-dag. 
Daarna volgt een periode van monitoring en tellen. De hulpboeren van de zorgboerderij worden daarin 
bijgestaan door een vaste vrijwilliger; daarnaast hebben twee heren zich gemeld voor hulp bij het 
groene onderhoud. En natuurlijk gaan we dan met het project 'aan de weg timmeren' om zoveel 
mogelijk mensen warm te maken voor meer biodiversiteit.

Freonen 
Op 4 september tijdens de familie/freonendag hebben we daar een begin mee gemaakt. Op het ruime 
terras achter de boerderij hebben we elkaar op gepaste afstand weer ontmoet en dat was een groot 
genoegen! 'Fijn dat je er bent', zei onze voorzitter tegen de hulpboeren en deelde 'happy stones' uit. Na 
de lunch was het tijd voor muziek. En wat voor muziek! Al een jaar eerder (2020) was er een begin 
gemaakt met muzieklessen door Stephan Mooibroek. Er was van het theaterproject (2019) een beperkt 
bedrag overgebleven en we hebben de fondsen gevraagd of we daar 'een muzikale invulling' aan 
konden geven. Dat mocht. Corona-maatregelen zetten de lessen 'on hold', maar in 2021 kon er een 
vervolg aan gegeven worden met op 4 september een slotconcert. 
Op de uitnodiging stond 'improactive': improviserende muzikale klanken die naadloos 
samengingen met de mediale vaardigheden van Paul. Het publiek werd geraakt door de 
grote concentratie, door de manier waarop er muziek ontstond en ritmes werden bepaald. 
Een prachtig eindresultaat!
Een voettocht over het terrein bracht de familie en freonen daarna in contact met het project 
Bioferskaat. Ze zagen een veelbelovend begin van wat in het voorjaar van 2022 wordt 
voltooid. 



Bestuur
In 2020 werd ons bestuurslid Klaas Glas uit Oosterwolde opgevolgd door Hanneke Bakker uit 
Beetsterzwaag, die als vrijwilliger in 2019 betrokken was geweest bij het theaterproject 'Circus de 
Ripen'. Begin 2021 gaf onze penningmeester Simon Kuper aan dat hij onze 'club' in de loop van het 
jaar zou moeten verlaten. Z'n werksituatie zou drastisch wijzigen. We vonden een enthousiaste 
opvolger in Sietze Looijenga uit Nij Beets en besloten - in overleg – om met ingang van 1 januari 
2022 de bestuurswisseling te laten ingaan. In de eerste nieuwsbrief van 2022 stellen Hanneke en 
Sietze zich voor aan de freonen.  
Als bestuur hebben we in 2021 de nieuwe wettelijke voorschriften voor bestuur en toezicht (WBTR)  
vergeleken met onze statuten. Onze conclusie was, dat er geen statutenwijzigingen nodig zijn. We 
hebben de financiële werkwijze en verantwoordelijkheden doorgesproken en vastgelegd in het verslag 
van onze december-vergadering. Ook de ANBI-bepalingen zijn nog eens doorgenomen, evenals de 
UBO-voorwaarden. Naast deze 'administratieve zaken' hebben we o.m. de duofiets voorzien van twee 
hernieuwde accu's en was er groot onderhoud nodig om het vervoer van de hulpboeren veilig te 
kunnen uitvoeren. 

Brede blik
Ons stichtingsbestuur zit van tijd tot tijd met de mensen van de zorgboerderij rond de tafel 
voor een terugblik en om gezamenlijk vooruit te kijken naar 'de stip op de horizon'. Dat 
deden we in oktober weer. We zijn er trots op dat de stichting in de eerste jaren van de 
zorgboerderij een bijdrage kon leveren aan een goed fundament, praktische zaken die de 
mogelijkheden van dagbesteding groter maakten: een plantenkas, werkkleding, 
gereedschap, een vlak en veilig erf etc. Allengs werd de blik gericht op het bredere veld van 
meedoen en ontmoeten: duofiets, zonneboot, het theaterproject en nu de biodiversiteit, 
projecten met een duidelijke maatschappelijke relevantie.
Voor de zorgboerderij blijft een kleinschalige vorm van dagbesteding met een brede 
diversiteit aan hulpboeren de kernactiviteit. En als het lukt om daar muziek en/of theater aan 
toe te voegen dan graag: een dagbesteding-plus met gerichte lessen! Dat is iets wat op het 
gezamenlijke, creatieve wensenlijstje blijft staan. Nu er aan goede woonruimte wordt gewerkt 
in het voorhuis van de boerderij, zullen mettertijd de BenB-mogelijkheden groter kunnen 
worden. Ook daar zullen hulpboeren een bijdrage in kunnen leveren zodat 'meedoen en 
ontmoeten' centraal staat. 
We hebben met elkaar ook de kernwaarden besproken zoals die door de gezamenlijke 
zorgboerderijen zijn vastgesteld en verder uitgewerkt zullen worden. Deze aansprekende 
punten, waarbij uitgegaan wordt van de cliënten/hulpboeren, worden op de zorgboerderij De 
Ripen eigenlijk allemaal al gehanteerd en als stichting dragen we daarin graag een steentje 
bij. Dit zijn de kernwaarden:

1. Ik word gehoord en gezien.
2. Ik hoor erbij en doe mee.
3. Het is op de boerderij net als in het gewone leven.
4. Ik krijg de kans om te leren.
5. Ik kan kiezen uit nuttig werk.
6. Ik beweeg veel op de boerderij.
7. Er is ruimte en ik kan veel buiten zijn.
8. Het ritme op de boerderij geeft mij houvast.
9. We eten samen gezond.

Moppentrommel
Een luxe taxi met alles erop en eraan kwam op woensdag 1 december voorrijden bij de 
zorgboerderij om hulpboer Sjoerdtje (met Tineke als begeleiding) naar Hilversum te brengen. 
Sjoerdtje mocht moppen vertellen voor het programma van Paul de Leeuw: Busje komt zo!  
Sjoerdtje heeft genoten van al die BN-ers die ze ontmoette. De eerste dag zat ze met Frans 



Bauer in de bus, de tweede dag trok ze op met Simon Keizer. 'Paul is heel vriendelijk, maar 
wel erg druk; ik denk dat hij een beperking heeft', was Sjoerdtjes conclusie. De tv-uitzending 
was op 16 december. Wat deed Sjoerdtje het goed!  Ze kreeg veel reacties plus een verhaal 
in de Nijs Beetster en een lovende recensie in de zaterdageditie van Dagblad Trouw. De 
moppen zijn door het productieteam in een mooi boekwerkje samengevat: Sjoerdtjes 
moppentrommel!

Tenslotte
We koesteren de herinneringen aan de familie/freonendag in september. Immers veel kon 
niet doorgaan in 2021. Het lastige Covid-virus bleef weliswaar buiten de muren van de 
zorgboerderij, maar de invloed was merkbaar in quarantaine-gevallen, basis- en 
voorzorgsmaatregelen die kwetsbare hulpboeren soms thuis hielden. Geen Kerstmarkt, geen 
Open Dag en zelfs de Kerstbrunch kwam te vervallen. Gelukkig kon de 'gewone' 
dagbesteding grotendeels doorgaan, zij het dat de dagelijkse groepjes klein waren. De 
zorgboerderij biedt binnen zowel als buiten veel ruimte en dat is in zulke spannende tijden 
een grote plus! Met de afronding van het project Bioferskaat voegen we daar gezamenlijk in 
2022 nog een prachtig stuk beleef-natuur aan toe.

Met ingang van 2022 bestaat ons bestuur uit:
• Rien van der Zeijden, voorzitter, Nij Beets
• Hester Dijkstra, secretariaat, Nij Beets
• Sietze Looijenga, penningmeester, Nij Beets
• Hanneke Bakker, bestuurslid, Beetsterzwaag


