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H
et is een aandoenlijk beeld. Terwijl de
zon haar ochtendstralen de stal in-
werpt, staan zeven peuters vers gras te
voeren aan melkkoeien. Gekleed in

blauwe overalls en voorzien van emmertjes,
harkjes en bezempjes doen de kinderen hun best
om alle dieren van een malse portie groen te
voorzien. De koeien, keurig in het gelid, laten
zich het koningsmaal welgevallen.
Met een vertederde glimlach op hun gezicht

zien Arnold en Carla dat het goed is. Dit soort
beelden went nooit, al is het een alledaags tafe-
reel op deze hoeve. Want naast de melkveehou-
derij met 174 koeien en zeventig kalveren en pin-
ken, is hier kinderdagverblijf en naschoolse op-
vang De Boerderij gevestigd.
En dat betekent dat hier elke dag kroost in de

leeftijd van 0 tot en met 12 door het groen ban-
jert. Vissen naar baarsjes en voorntjes in de pad-
denpoel, ravotten en balspelen doen in de lande-
rijen, knuffelen met konijnen en aardbeien pluk-
ken in de moestuin: de kinderen leven zich hier
naar hartenlust uit. ,,Kinderen krijgen hier volop
de ruimte om te ontdekken”, zegt Carla. ,,Het is
hier niet even een kwartiertje buitenspelen,
maar hele dagen. De wind door de haren, schep-
jes in de hand.”
In 2006 begon Carla met het kinderdagverblijf

en de naschoolse opvang, die zijn aangesloten bij
de VAK (Verenigde Agrarische Kinderopvang)
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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 portrettenserie van ondernemende
agrariërs. In aflevering 6: De familie Van den Breemer met een
melkveehouderij en kinderopvang in Soest.

en werken volgens een pedagogische visie met
een groen accent. ,,Ik zag hoe onze eigen kinde-
ren, drie zoons en twee dochters, genoten van
het buitenleven op de boerderij. Hoe ze de
ruimte hadden en tot bloei kwamen door lekker
in de buitenlucht te spelen. Dat gun ik alle kin-
deren.”

Populairste boer
Een pionier was ze in die tijd; agrarische kinder-
opvanglocaties waren er nog nauwelijks in Ne-
derland. Arnold moedigde het aan. Hij ontfermt
zich met zoons Tom (23) en Bas (21), inmiddels
toegetreden tot de vof, over de melkveehouderij.
‘Boer Arnold’, noemen de bezoekende kinderen
hem. Carla: ,,Hij is de populairste boer, want hij
rijdt op de grote tractor.”
Carla zag haar droom uitkomen. De kinderop-

vang en naschoolse opvang maakten de afgelo-
pen veertien jaar een mooie ontwikkeling door.
Dagelijks dompelen zestig kinderen zich onder
in de boerderijbeleving. ,,Het is niet iets wat je er
even naast doet. Het is een heel bedrijf, zeker
met alle regelgeving die erbij komt kijken. We
hebben inmiddels ruim twintig pedagogisch op-
geleide medewerkers in ons team. Het leuke is:
sommige dames kwamen hier als meisjes van 2
binnen op de kinderopvang en doen hier nu hun
stage voor de opleiding tot pedagogisch mede-
werker. Ze kunnen zich nog herinneren hoe ge-
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weldig ze het hier vonden.”
Je ziet de kinderen ontwikkelen en opbloeien,

zegt Carla. ,,Fantastisch om mee te maken en te
ondersteunen. Kinderen worden op de boerderij
op een heel natuurlijke manier geprikkeld. Ze ho-
ren hoe de wind door de blaadjes waait en zien hoe
de natuur van seizoenen wisselt. Ze zien waar
melk vandaan komt en dat alles wat je aandacht
geeft groeit en bloeit, zowel planten als dieren.
Door de ervaring van het zelf doen, krijgen ze veel
mee. Er gaat een wereld voor ze open.”
Daarbij komt, vervolgt ze, dat het boerderijleven

de weerstand verhoogt. ,,Zoals ook de balans en
coördinatie van kinderen verbeteren, omdat ze
door het reliëf van het landschap bewuster met
onregelmatigheden omgaan.” 
Beeldschermen? Die zijn hier niet te vinden.

,,Geen Nintendo’s, geen Playstations. Een bewuste
keuze. Spelen gebeurt hier natuurlijk en creatief.
Het grootste compliment is dat kinderen aan het
einde van de dag nog niet naar huis willen, ook al
vinden ze het fijn dat papa en mama er weer zijn.” 


