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‘Altijd wat te doen op erf’
Het geurt naar de zomer op de landerijen in de regio.
Journalist Thijs Tomassen en fotograaf Cees Wouda gaan op zoek
naar boeren die niet alleen maar boeren. Wat voor nevenactiviteiten
doen ze erbij en waarom? Een zesdelige portrettenserie van
ondernemende agrariërs. In aflevering 2: zorgboerderij Oud
Schoonhorst
é Ad! Kun je even komen helpen?”
Bij de ingang van de koeienstal staat
een cliënt met een waterslang in zijn
handen, klaar om de boel schoon te
spuiten. Daar komt Ad al aan gesneld. Hij rent
van hot naar her vandaag. Dat is hij gewend. Dit
is zijn werk, zijn passie; mensen met een zorgindicatie aan een dagbesteding helpen. ,,Als zij gelukkig zijn, ben ik het ook.”
Welkom op zorgboerderij Oud Schoonhorst.
Deze plek, gelegen in de oksel van de A30 en op
de driehoek Barneveld, Scherpenzeel en Achterveld, is het thuis van de familie Brandsen: Ad
(56) en Jantine (51) en hun vijf kinderen, van wie
enkelen al zijn uitgevlogen.
Het is ook een thuis voor de mensen met een
verstandelijke beperking of psychische klachten,
die hier vaak meerdere dagen per week dagbesteding en persoonlijke begeleiding krijgen. Sommigen komen hier al jaren. Ze gedijen op de
boerderij, voelen zich gezien en gewaardeerd.

‘H

Roerganger
,,We laten iedereen doen waar hij goed in is”,
vertelt Ad, de grote roerganger op deze hoeve.
,,Sommigen komen hier alleen voor de boerderijbeleving. Maar er zijn ook mensen bij, die gaan
het gewoon zelfstandig redden in de maatschappij. Die leren het boerenleven kennen en gaan
daarin door. We hebben hier een jongen lopen,
die aan de slag gaat bij een loonwerker. Dat zijn

geluksmomenten’’, zegt Ad.
Zorg loopt als een rode draad door het leven
van Ad. Zijn vader zat door de ziekte MS in een
rolstoel en hij was de oudste van een boerengezin van acht kinderen, dus hielp hij zijn ouders
waar hij kon. ,,Voor mij heel normaal. Onze familie zit al dik honderd jaar op deze plek. Mijn
vader bleef hier wonen en ik ook, ik ben hem
opgevolgd. Ik heb altijd al boer willen worden.
De weilanden, de dieren, tractor rijden, hartstikke mooi.”
Het boerenbedrijf van de familie Brandsen bestaat uit 55 melkkoeien, 55 biologische zeugen en
500 biologische vleesvarkens. De zorgtak is er in
1999 bij gekomen. ,,Mijn vrouw werkte al met
mensen met een verstandelijke beperking en
mij leek het ook leuk. Toen hebben we een cursus zorgboerderij gedaan en konden we langdurig werklozen uit Ede krijgen. Die zijn toen gekomen. Ik hou van mensen om me heen. Dat
heb ik van mijn moeder, dat was ook een sociaal
mens.”
Sindsdien is het een drukte van belang op Oud
Schoonhorst. Ook in de weekenden, want dan
komen er kinderen met een zorgindicatie logeren.
Zoon Luuk (24), die de boerderij op den duur
overneemt, en diens neef Edgar bieden ze met
activiteiten een leuke tijd.
,,Dan kunnen die ouders en hun gezin ook
even relaxen.” Alleen op donderdag zijn Ad en
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Jantine vrij. ,,Dan gaan we koffiedrinken bij La
Place in Stroe, haha. Echt vrij is het natuurlijk ook
niet. Op het erf is altijd wel wat te doen.”
Hij zou niet zonder kunnen. ,,Ik ben druk van
mezelf. Ik ben nooit getest, maar het zou goed
kunnen dat ik ADHD heb. Als ik wakker word heb
ik angsten en zorgen, maar zodra ik de deur opendoe, dan zeg ik: prijs de Heer. En dan komen er
mensen om me heen en gaat het goed. Ik kan me
daardoor beter verplaatsen in de mensen die hier
komen. Je moet jezelf begrijpen, wil je een ander
kunnen helpen.”

Gelukkig
Zijn beoogd opvolger Luuk draait al jaren volop
mee. Hij klinkt als zijn vader. ,,Mensen worden gelukkig van het werk, ik word gelukkig van de mensen. Samen met de dieren is het een prachtig geheel, iedereen vermaakt zich wel.”
Ook Ad prijst zich gelukkig. ,,Ik ben elk dag ontzettend blij om hier te mogen wonen. Prijs de
Heer! Mag ik dat zeggen? Het geloof is het allerbelangrijkste in mijn leven, maar ik denk niet in hokjes. Iedereen is hier welkom.”
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