Verslag van jongerenavond CCA-regio Gouda
Door: Heleen Bergacker

‘Winst is geen doel maar middel, om iets te kunnen betekenen in de
maatschappij.’
‘Liefde en geduld zijn kernwaarden die nodig zijn om een zorgboerderij te
kunnen runnen.’
Het zijn twee uitspraken van spreker IJsbrand Snoeij op de jongerenavond van
CCA-regio Gouda (16 april 2019). Dhr. Snoeij heeft samen met zijn vrouw een
zorgboerderij in Barneveld.
Ontvangst en rondleiding
Na ontvangst met koffie en thee met wat lekkers kregen de circa 35 jongeren van Arco
Aantjes uitleg over het mooie melkveebedrijf van de familie Aantjes. Vader, moeder en 3
zonen zijn werkzaam in het bedrijf, de 3 dochters hebben andere ambities. Daarna volgt een
rondleiding door de stal. Voorzitter Ton Vonk Noordegraaf opent daarna de avond met het
lezen van enkele verzen uit Romeinen 8 en met gebed.
Strijden voor rechtvaardigheid
Daarna geeft Ton het woord aan IJsbrand Snoeij. IJsbrand houdt een inleiding over strijden
voor rechtvaardigheid. IJsbrand vertelt over zijn boerderij in Barneveld. Tot het jaar 2000
stonden er op de boerderij 80 melkkoeien. Vanaf maart 2006 runt IJsbrand de boerderij
samen met zijn vrouw als sociale onderneming. Kinderen met autisme en dagopvang voor
ouderen is nu mogelijk op de boerderij. Op het bedrijf zijn vele diersoorten aanwezig:
vleeskoeien, kippen, varkens en paarden. Zorg voor kwetsbare mensen is de doelstelling.
Winst is geen doel maar een middel om iets te kunnen betekenen in de maatschappij. Liefde
en geduld zijn de kernwoorden die nodig zijn om een zorgboerderij te runnen.
Enkele jaren geleden heeft IJsbrand een sportieve activiteit met andere mannen gedaan
(Muskathlon). Ze hebben de berg Kilimanjaro in Tanzania (hoogste berg van Afrika)
beklommen. De opbrengst was voor arme kinderen. Aan de hand van deze sportieve
ervaring heeft IJsbrand ons meegenomen in het thema: strijden voor rechtvaardigheid.
Persoonlijk geeft hij dat dus op verschillende manieren vorm. In Nederland door middel van
de zorgboerderij en ver weg door middel van de Muskathlon.
Afsluiting
Aan het einde van de avond
bedankt Ton iedereen die
geholpen heeft deze avond te
laten slagen. In het najaar is er
weer een jongerenavond,
waarschijnlijk met barbecue.
IJsbrand Snoeij eindigt daarna
met gebed.

