BEDRIJF IN BEELD
Op bezoek bij één van de leveranciers
van Vreugdenhil Dairy Foods.

Jullie zijn er de mensen voor’, zei hij.”
Het idee vatte post in hun hoofden en ze
deden een oriëntatiecursus bij een boerderij in Noord-Holland. Ze werden steeds
enthousiaster. Aafke: “Ik werkte toen nog
als leerkracht in het basisonderwijs, maar
wilde graag thuis werken. Het werk op
de zorgboerderij sloot prachtig aan bij
mijn onderwijservaring.”

Jan Schouten boert met
hart en ziel in het Groene Hart

‘Ik neem de tijd
om te melken’
IN CIJFERS

75

melkkoeien zowel
rood- als zwartbont.

35

stuks jongvee

In het Zuid-Hollandse Nieuwerbrug aan de Rijn bevindt zich het
melkveebedrijf van Jan en Aafke Schouten. Al 26 jaar boeren ze op
deze plek in het Groene Hart. Ze hebben 75 melkkoeien en leveren al
jarenlang eersteklas melk aan Vreugdenhil. Wekelijks ontvangen ze
gasten met een beperking op hun zorgboerderij.
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Sinds 1928 boerde de familie van Jan
Schouten in Nieuwerbrug aan de Rijn.
Eerst op een locatie op twee kilometer
van het huidige bedrijf. Daar kwam in
1996 een einde aan, vanwege ruilverkaveling. Dwars door het terrein liep een
spoorweg, waardoor de familie twee
keer per dag met de koeien over het
spoor heen en weer moest. Jan – die de
boerderij in 1992 van zijn vader had overgenomen – en Aafke, een boerendochter,
kregen in 1996 een andere kavel aangeboden. Het was een wikken en wegen,
want er moest flink geïnvesteerd worden.

”Het was pionieren, er was helemaal
niets”, herinnert Jan zich. “We moesten
alles van de grond af opbouwen. Het
land moest geëgaliseerd worden en
opnieuw ingezaaid. Het was een flinke
puzzel om dat financieel rond te krijgen.”
Zorgboerderij
Het echtpaar besloot na verloop van tijd
naast de melkveehouderij een andere
inkomstenbron aan te boren. Jan: “De
vader van een vriendinnetje van mijn
dochter bracht ons op een idee. ‘Waarom beginnen jullie geen zorgboerderij?

In 2004 was het zover. Het echtpaar
ontving hun eerste gast, een kennis met
beginnende Alzheimer. Er volgden meer
dementerende ouderen. Op enig moment
vroeg iemand of er een plekje was voor
zijn autistische zoon. Dat was het begin
van een ommekeer; langzamerhand
maakten de ouderen plaats voor jongere
gasten, tussen de 24 en 56 jaar, met een
verstandelijke beperking en/of autisme.
Aafke en Jan: “Nu ontvangen we drie
dagen per week maximaal zes personen
per dag. Als ze voor het eerst komen, zijn
ze vaak onzeker en hebben weinig eigenwaarde. Bij ons op de boerderij verandert
hun leven. Je ziet ze opbloeien, dat geeft
zoveel voldoening.”
Lockdown
Met eindeloos geduld en toewijding
leren ze de gasten de fijne kneepjes van
het vak. Stallen schoonspuiten, boxen
schrapen, hokken schoonmaken, dieren
voederen en vertroetelen. Stap voor stap
maken ze zich de werkzaamheden eigen.
Het werktempo ligt niet hoog, maar toch
dragen ze hun steentje bij. Dat merkte
Jan juist tijdens de voorjaarslockdown
toen de zorgboerderij dicht ging en hij
tien weken lang plotseling al het boerderij
werk in zijn eentje moest doen. “Onze
gasten kwamen niet, dat was zwaar voor
hen maar ook voor mij. We waren blij
dat ze in juni weer terugkeerden en zij
ook. Je merkte wel dat ze soms dingen
verleerd waren, maar ze pikten het gelukkig snel weer op.” Uiteraard hadden Jan
en Aafke de zorgboerderij coronaproof
gemaakt. De gasten zijn nu verdeeld over
twee groepen en twee ruimtes en nemen
voortaan hun eigen lunchpakketjes mee.

de gasten. Oma heeft sinds 2016 naast
het woonhuis haar eigen mantelzorg
woning en is heel betrokken bij de
zorgboerderij. Aafke: “De gasten zijn
dol op haar en zij op hen. Er gaat geen
verjaardag voorbij of ze is erbij en ook
gaat ze mee als we met z’n allen een
wandelingetje maken.”
Extra hulp
Naast de melkveehouderij brengt ook
de zorgboerderij administratieve last met
zich mee. Die neemt Aafke beide voor
haar rekening. Ieder jaar moeten ze een
jaarverslag maken en eens in de drie
jaar is er een audit. De eerstvolgende is
komende oktober. Als dat goed verloopt,

‘Onze goede melk is
ook de verdienste van
onze gasten’
is er weer een zorgvergunning voor drie
jaar. Wat er daarna gebeurt, zien ze nog
wel. Het probleem is nog niet urgent,
want ze zijn beide nog maar net 60 jaar.
Geen van de drie dochters is overname
kandidaat en iemand van buiten is niet
zomaar gevonden. Wat extra hulp gelukkig wel. Een middag per week komt een
jongen uit de buurt de koeien melken.
“Dan heb ik een middagje m’n handen

vrij voor ander werk. Het bevalt zo goed
dat ik hem misschien wel vaker ga
vragen”, aldus Jan.
Kwaliteitsmelk
Via Nestlé kwamen ze na de overname
bij Vreugdenhil terecht en ze zijn hen
altijd trouw gebleven. “Onze verstandhouding is prima. Vreugdenhil waardeert
zijn leveranciers en investeert in de
relatie. Dat is niet bij iedere melkfabriek
zo”, weet Jan. “Een goede melkprijs krijgen, blijft moeilijk, maar dat is overal zo.”
Ze leveren al jaren eersteklas melk en
ontvingen in 2020 uit handen van rayonadviseur Simon Smink een bord voor
vijftien jaar kwaliteitsmelk. Wat Jan en
Aafke betreft, komen daar nog wat jaren
bij. Een bijzondere verklaring voor die
constante kwaliteit hebben ze in eerste
instantie niet. “We werken heel secuur en
zorgen goed voor onze koeien, met veel
liefde. Ook krijgen ze zorg en aandacht
van onze gasten, daar worden de koeien
rustig van. Onze goede melk is daarom
ook de verdienste van onze gasten”,
zeggen Jan en Aafke gul. Maar na enig
nadenken onthult Jan toch het geheim
van de meester. “Ik neem de tijd om te
melken, dat moet goed gebeuren. Daarom heb ik geen melkrobot. Ik melk het
liefst alleen, dan heb ik de tijd om rustig
na te denken.” Daarnaast let hij goed op
de getallen. “Je krijgt veel informatie via
Vreugdenhil, wees scherp op die cijfers
en getallen. Daar kun je op sturen.”

Aafke’s moeder (89)
is heel betrokken bij
de zorgboerderij

Naast Jan en Aafke was ook oma, de
89-jarige moeder van Aafke en sinds
2014 weduwe, blij met de terugkeer van
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