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Dagbesteding op zorgboerderijen

Berichten van:

eieren naar de Voedselbank
Landzijde is een organisatie die mensen, die dat nodig hebben, helpt aan
een plekje op een zorgboerderij. Landzijde is actief in Noord-Holland en
er zijn meer dan 110 zorgboerderijen bij aangesloten. Bijzonder is dat de
organisatie ook samen met de Voedselbanken in de regio een project
heeft opgezet. Zo krijgen wij als Voedselbank West-Friesland al jaren
eieren van kippen van de André-hoeve in Spierdijk en Giegel
Zorgboerderij in Nibbixwoud. Voor Voedselpraat aanleiding om in gesprek
te gaan met Hillie Faber, bestuurder van Landzijde en Jolanda Schilder
van de André-hoeve in Spierdijk.

wat doet Landzijde?

Mw. Faber: Landzijde is een
zorginstelling met meer dan
110 aangesloten agrarische
bedrijven waar, voor mensen
die dat nodig hebben,
genieten, leren en werken
wordt gecombineerd. Van
buiten word je beter in
contact met wind, regen,
aarde en groen, dat is onze
grondhouding. Mensen willen
van betekenis zijn, voor zichzelf en voor anderen. Actief bezig zijn geeft
zin en een verhaal om te vertellen. Het betekent ook meer structuur in je
leven en een betere
conditie, waardoor je weer
beter voor jezelf kunt
zorgen. Boerderijen zijn op
een geweldige manier in
staat mensen mee te laten
doen op hun eigen niveau
en vanuit hun eigen kracht.
Er wordt uitgegaan van wat
kan en niet welke
belemmeringen er zijn. De
mensen die worden
geplaatst op een boerderij
Hillie Faber van Landzijde

aantal Voedselbanken
In augustus is de voedselbank in
Langedijk, bij Alkmaar, toegetreden tot
de Vereniging Voedselbanken
Nederland. Hiermee is het aantal
voedselbanken in Nederland gestegen
naar 170. Samen vormen zij een
landelijk dekkend netwerk voor het
aanbieden van voedselhulp aan mensen
in financiële nood

Van de Werkvloer
Mutaties vrijwilligersbestand
Vertrokken:
Petra Walenkamp (intake)
Joke Bouter (intake)
Theodoor Kalteren (vrijdag)
Bedankt voor jullie inzet! Een speciale
vermelding voor Joke, die 13 jaar voor
ons actief is geweest.
Nieuw:
Joke Beek (intake)
Pieter Veenstra (intake, al in het
magazijn aan de slag)

doen volwaardig en zinvol werk dat hen verder helpt. De doelgroepen zijn
zeer divers: mensen met bepaalde vormen van autisme, een psychische
hulpvraag, verslavingsproblematiek, mensen met een lichamelijke- of
verstandelijke beperking of dementie. Het uiteindelijk doel is dat iedereen
mee kan doen in de maatschappij. Het levert ook een bijdrage aan een
vitaal platteland dat toegankelijk is voor iedereen’.

Hoe werkt dat?

Nadat is vastgesteld dat
dagbesteding op een
zorgboerderij passend is en een
positieve bijdrage kan leveren
aan de problematiek van
betrokkene, wordt een concrete
werkplek gezocht. Dankzij het
forse aantal aangesloten
zorgboerderijen en het
uiteenlopende werk dat daar
verricht wordt lukt dat eigenlijk altijd wel. Bij sommige boerderijen
kunnen bepaalde doelgroepen terecht, maar de André-Hoeve in Spierdijk
heeft in principe voor iedereen wel een plekje. Vanuit Landzijde worden
degenen die zijn geplaatst begeleid maar ook de zorgboeren krijgen
aandacht en ondersteuning. Boerderijen moeten zich uiteraard aan een
landelijk keurmerk houden en ze worden ook jaarlijks geaudit. Het mes
snijdt eigenlijk aan 2 kanten. Aan de ene kant helpt het mensen met een
beperking aan een zinvolle dagbesteding en aan de andere kant kan het
een manier voor boeren zijn om de bedrijfsvoering te verbreden en zorgt
het vanuit de zorggelden voor een extra inkomstenbron

zinvol werk
Mw. Schilder van de André-hoeve benadrukt dat het altijd om regulier- en
zinvol werk/dagbesteding gaat. ‘Dat is ook een deel van het succes van
deze aanpak. Mensen hebben, ondanks de beperking die er vaak is, echt
en terecht het idee een positieve bijdrage te leveren aan het functioneren
van de boerderij. Hier op de boerderij gaat het om uiteenlopende
werkzaamheden waarbij iedereen zo z’n eigen werkzaamheden heeft die
steeds terugkeren.
Sommigen zijn in de
stal met de koeien
bezig en anderen
met bijvoorbeeld de
kippen. Op onze
boerderij zijn ruim
10 mensen via
Landzijde aan de
slag die er vaak al
jaren zijn. Een
enkeling wordt tijdelijk geplaatst, bijvoorbeeld in afwachting en ter
voorbereiding op regulier werk en bij oudere deelnemers stopt het
natuurlijk ook een keer. Het blijft niet alleen bij zinvol bezig zijn. We zien
dat sociale vaardigheden toenemen, zoals de omgang met elkaar en het
met elkaar samenwerken. Het kan ook eenzaamheid verminderen en een
ontlasting betekenen van mantelzorgers’. Ook het aspect educatie wordt
niet vergeten. Op de boerderij in Spierdijk wordt een digitaal
cursusprogramma aangeboden dat gericht is op verdere ontwikkeling en
het beter zelfstandig kunnen functioneren in de samenleving.

Romke de Boer (Medemblik)
Allen veel plezier en succes!
medewerkersavond 4 oktober
Ook dit jaar bood het bestuur als dank
aan alle medewerkers een gezellige
avond aan. Ruim 50 medewerkers
waren aanwezig en hebben genoten. Er
was een leuke quiz, lekker eten en
drinken maar vooral gezelligheid met
elkaar.

Winkelacties
Door omstandigheden lukte het ons in
2019 lange tijd niet om een winkelactie
te organiseren om
met name de voorraad houdbare
producten te vergroten. Inmiddels heeft
er een succesvolle actie
plaats gevonden in oktober. In totaal
zijn er in Hoogkarspel en Bovenkarspel
maar liefst 1.890 producten opgehaald.
Ook op zaterdag 16 november en 7
december staan er acties op het
programma. Er zijn nog een paar open
plekken. Meld je aan bij Martin
Bergevoet: m.bergevoet@kpnmail.nl.
Winkelacties blijven nodig om onze
lang(er) houdbare producten op peil te
houden. Dank voor jullie inzet!
andere acties
Ook in de zomer zijn weer door veel
mensen en instanties acties voor de
voedselbank uitgevoerd.
We lichten er een paar uit: het
jongerenwerk in Koggenland heeft lege
flessen ingezameld voor het goede doel.
De volkstuinverenigingen Berkhout en
Sijbekarspel kwamen wekelijks hun
geoogste groenten afleveren bij onze
Voedselbank. Tennisvereniging Juliana
doneerde de opbrengst van haar
tennistoernooi op 1 september en
Kringloopwinkel Emmaus
Westfriesland reikte ons een cheque uit
van € 1500.-. De kerken in de regio
hebben aangegeven dat de opbrengst
van de Oogstdankdag dit najaar naar de
Voedselbank gaat.
Zaterdag 19 okt. was in de
Hiëronymuskerk al een gezamenlijke
oogstdankviering.

samenwerking met Voedselbank
Ruim 5 jaar geleden is samen met de Voedselbanken in Noord-Holland
een gezamenlijk project opgezet. Onze Voedselbank in West-Friesland
ontvangt regelmatig groenten en iedere week verse eieren uit Spierdijk
en Nibbixwoud van kippen die gewoon vrij rondlopen en vooral verzorgd
worden door mensen die via Landzijde actief zijn op de Zorgboerderij. Zij
weten dat de eieren gaan naar mensen die maar heel weinig te besteden
hebben en ze vinden het fijn om daar voor te werken. Ter plekke wordt
de afspraak gemaakt dat degenen die met het kippenproject bezig zijn
een keer zelf de eieren komen afleveren bij de Voedselbank. De harde
werkers kunnen dan met eigen ogen zien waar het product waar ze zo
druk mee zijn terecht komt.
=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=

Voedselverspilling
Naast het leveren van voedselhulp aan mensen in financiële nood, is een
andere belangrijke doelstelling van de voedselbank het tegengaan van
voedselverspilling. Ruim de helft van het voedsel dat wekelijks door
voedselbanken wordt
weggeven zou anders
weggegooid of vernietigd
zijn. In september is een
landelijke campagne tegen
Voedselverspilling gestart
waar de voedselbanken ook
aan mee doen. In Nederland
gooien we nu nog 20
procent van het voor mensen geproduceerde voedsel weg. De helft van
deze verspilling vindt plaats tijdens en na het productieproces tot en met
de supermarkt; de andere helft wordt door consumenten zelf
weggegooid.

Het volgende nummer van Voedselpraat
verschijnt in februari 2020

Gegevens
Voedselbank West-Friesland
Verlengde Lageweg 9
1628 PM Hoorn

Stichting Vrienden
Tel.: 0229 – 57 23 99
Mail: voedselbankwfr@gmail.com

Er zijn daar flink wat levensmiddelen
voor onze Voedselbank ingezameld en
er werd een bedrag van € 629,55
geschonken.
Alle initiatiefnemers en gevers: hartelijk
bedankt!
banketstaven
De Rotary verzorgt dit jaar de
banketstavenactie. Bakkerij Otten bakt
ze. Een deel van de opbrengst gaat naar
onze Voedselbank zodat we weer
lang(er) houdbare producten kunnen
kopen. Ieder jaar is de actie een groot
succes. Als je mee wilt doen kun je je
naam invullen op een lijst die bij de
administratie ligt of bel of mail de
Voedselbank. Wees er snel bij want het
kan maar tot 11 november!
Sjaals
Een bijzondere vermelding verdient
Ilona van den Heuvel die een paar dozen
zelf gebreide sjaals geschonken heeft
aan klanten van de Voedselbank. Op 18
oktober zijn ze uitgedeeld en iedereen
wat zeer enthousiast. Laat nu de herfst
maar komen!

Meer weten over het werk van
onze voedselbank? Ga naar
www.voedselbankwf.nl
Meer weten van het landelijke
samenwerkingsorgaan van
voedselbanken?
Ga naar www.voedselbanken.nl
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