Verslag van de jongerenavond, CCA-regio Gouda
Op woensdag 19 september 2018 waren circa 40 jongeren te gast bij Stefan en
Rianne Vreeswijk te Haastrecht. Stefan en Rianne runnen samen een
zorgboerderij, de Cornelishoeve. Ze vertellen mooie verhalen over het werken
met hun cliënten.
Na ontvangst met koffie en thee kregen we een boeiende rondleiding over de boerderij waar
verschillende dieren te zien zijn. Daarna hebben we genoten van een heerlijke BBQ.
De voorzitter Ton Vonk Noordegraaf opende de jongerenavond met woorden van Mattheus
5:3; Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen en met gebed.
Stefan Vreeswijk vertelt over het ontstaan van de zorgboerderij. Vier dagen per week is de
zorgboerderij open voor de vijftien deelnemers. Zij worden in groepjes ingedeeld en helpen
met het voeren van de dieren, het schoonmaken van de melkput en met allerlei andere
werkzaamheden op het bedrijf.
Stefan is op de Cornelishoeve geboren en hij heeft de tuinbouwopleiding gevolgd. Hij heeft bij
diverse bedrijven werkervaring opgedaan, waaronder het tuinonderhoud bij zorginstellingen.
Toen is het idee gegroeid om zelf een zorgboerderij te starten. Dit was omstreeks 2002, in de
tijd van de MKZ crisis. Door een val uit een boom werd het hovenierswerk te zwaar voor Stefan.
Hij is toen het idee voor een zorgboerderij verder uit gaan werken. Middels een folder werd
reclame gemaakt voor de zorgboerderij en de eerste deelnemers kwamen er op af. Het begin
was wel moeilijk, omdat er nog geen vergoedingen vanuit de overheid werden toegekend. Wat
begon met één persoon, groeide uit tot de huidige omvang.
Op boeiende en humoristische manier vertelt Stefan over allerlei gebeurtenissen die hij met
zijn cliënten op en rond de boerderij mag beleven.
Punt van aandacht blijft de steeds toenemende regelgeving rondom de zorgboerderij voor wat
betreft veiligheid en werkomstandigheden. Overigens ziet de zorgboerderij is ‘spik en span’
uit. Rianne heeft daar een belangrijke rol in. Ook de vader van Stefan werkt nog mee, waardoor
er echt sprake is van een mooi familiebedrijf met ruimte voor een ieders inbreng.
Tijdens deze jongerenavond is er volop ruimte om met elkaar en in de praktijk te discussiëren
over de mogelijkheden van verbreding in de land- en tuinbouw.
Rond 22.00 uur rondde de voorzitter het officiële deel van de avond af met dankwoorden en
een presentje voor Rianne en Stefan. Hij bedankte in het bijzonder de jongeren die op deze
speciale avond aanwezig waren. De avond werd afgesloten met gebed.
Na de sluiting werd er nog gezellige nagepraat. We kijken terug op een bijzonder geslaagde
jongerenavond.

