
Vrijwilligers gezocht voor 
Zorg om Boer en Tuinder

ACHTERHOEK - De stichting Zorg om Boer en Tuinder (stichting ZOB) 
zoekt vrijwilligers. Henk Slagman (regiocoördinator) en Agnes te 
Molder zijn twee vrijwilligers bij de ZOB en vertellen over wat het doel 
is van de stichting en wat er van vrijwilligers wordt verwacht.

Door Lydia ter Welle

Het zijn roerige tijden in de agrari-
sche sector, en er zijn veel boeren 
en tuinders die het daar moeilijk 
mee hebben. De stichting ZOB is 
een vrijwilligersorganisatie die 
boeren en tuinders ondersteunt 
met een luisterend oor, op het 
moment dat zij daaraan behoefte 
hebben. Omdat ze een moeilijke 
tijd doormaken, en even behoef-
te hebben aan een steuntje, een 
klankbord, dat hen helpt om zelf 
weer de regie over hun leven en 
hun bedrijf op te pakken.
Agnes te Molder vertelt: “Boeren 
zijn in het algemeen mensen die 
gewend zijn om aan te pakken, 
hard te werken. En die niet ge-
makkelijk om hulp vragen. Als een 
boer dan op een kruispunt staat, 
en beslissingen moet nemen die 
grote invloed hebben op zijn be-
drijf, zijn gezin, is het soms lastig 
om de zaken op een rij te krijgen. 
Dan helpt het echt om te praten 
met iemand die begrijpt hoe dat 
is. Dat schept een vertrouwens-
band, en een basis om alles helder 
te krijgen.”

Vaak ervaringsdeskundigen
De ZOB-vrijwilligers zijn veelal 
ervaringsdeskundigen, die andere 
boeren graag steunen, door als 
een maatje, een klankbord te fun-
geren. Henk Slagman, zelf ook ge-
stopt met zijn bedrijf en daardoor 
maar al te bekend met de zorgen 
en de druk die dat meebrengt, 
zegt: “Het kan je soms bijna boven 
de kop groeien. En dan denk je dat 
jij de enige bent die dat overkomt. 
Dan is het een verademing om te 
merken dat je echt niet de enige 
bent. Dat je tegen iemand aan kan 
praten die dat zelf ook meemaakte. 
En het hebben van zo’n klankbord 
zorgt ervoor dat je voor je zelf hel-
der krijgt wat je nu eigenlijk écht 
wilt. En dat gunnen we iedereen: 
dat ie zelf uitvogelt wat hij écht wil 
met zijn bedrijf. En dan kunnen 
wij hem helpen en steunen in het 
vinden van de weg om dat voor 
elkaar te krijgen.” De steun van de 
ZOB-vrijwilliger is altijd tijdelijk, 
want de vrijwilliger streeft er naar 
te zorgen dat iemand weer in zijn 
kracht komt om het weer zelf te 
doen.

Uitgaan van wat de boer wil
De aard van de meeste boeren is 
er niet naar om snel zelf om hulp 
te vragen. Dan is de vraag hoe de 
ZOB bij boeren en tuinders die het 
steuntje in de rug eigenlijk hard 
nodig hebben, kan binnen komen. 
“Iemand mag wel zelf bij ons aan-
kloppen, maar meestal worden we 
getipt en ingeschakeld door wat 
wij ‘erfbetreders’ noemen: de vee-
arts, de leverancier van veevoer, 
de boekhouder. Maar soms is het 
ook een familielid dat aan de bel 
trekt, en soms ook de wijkagent, 
die geruchten opvangt dat het bij-
voorbeeld met de dieren niet hele-
maal goed gaat”, vertellen Slagman 
en Te Molder. Zodra zo’n melding 
er is gaan vrijwilligers, meestal 
met z’n tweetjes, voor een kop kof-
fie er naar toe. “En dan gaan we al-
tijd uit van dat wat de boer wil. Die 
houdt de regie. Die boer die het zo 
moeilijk heeft, die willen wij weer 
gelukkig en gezond zien. Door te 
luisteren, en helder te krijgen wat 
die boer wil. En we hebben geen 
ander belang dan dat.” 

De vrijwilligers van ZOB gebrui-
ken hun netwerk, zoals bijvoor-
beeld Boerenkans, zodat de boer 
zo nodig professionals kan inscha-
kelen om dat wat de boer wil met 
zijn bedrijf, voor elkaar te krijgen. 
Of dat nu stoppen is, of een beetje 
of wat meer van koers veranderen: 
de boer heeft zelf de regie.

Vrijwilligers gezocht
ZOB zoekt vrijwilligers. Henk Slag-
man: “Dat zijn mensen die dicht 
bij de boer en tuinder staan, goed 
kunnen luisteren, als klankbord 
kunnen fungeren, graag met men-
sen omgaan, en affiniteit met en 
kennis van de agrarische sector 
hebben. Na een introductiege-
sprek krijgen kandidaten eerst een 
training, waarna ze pas worden 
ingezet. En dan altijd samen met 
een ervaren vrijwilliger.” Agnes te 
Molder vult aan: “Die trainingen 
worden ook jaarlijks herhaald, en 
in bijeenkomsten met andere vrij-
willigers leren wij ook van elkaar. 
En: het is een fijne vorm van vrij-
willigerswerk, waaruit we veel vol-
doening halen.”

Wie meer wil weten over deze dank-
bare vorm van vrijwilligerswerk, 
kan contact opnemen met Henk 
Slagman, tel. 06- 309 091 89, e-mail: 
oost@zorgomboerentuinder.nl.

Reumafonds haalt 7369,54 euro op 
AALTEN - Het Reumafonds be-
dankt alle collectanten, comi-
téleden en inwoners van Aalten 
voor hun grote inzet en bijdrage 
aan de landelijke collecteweek. 

Tijdens de collecte van 19 tot 
en met 24 maart 2018 hebben 
zij met elkaar in totaal 7369,54 

euro opgehaald. Met deze do-
naties kunnen onderzoeken 
worden gefinancierd die de 
oorzaak van reuma kunnen 
achterhalen en verbeteringen 
in de behandelingen kunnen 
realiseren. Dit helpt het leven 
van 2 miljoen Nederlanders te 
verbeteren.

Agnes te Molder en Henk Slagman zijn allebei vrijwilliger bij ZOB. Foto: Lydia ter Welle

Het regionale alternatief voor uw
BEVEILIGINGSINSTALLATIE

Borg gecertificeerd sinds 1985
Erkend installateur sinds 1933

Het regionale alternatief voor uw 
BEVEILIGINGSINSTALLATIE

Borg gecertifi ceerd sinds 1985 
Erkend installateur sinds 1933 

Winterswijk    Tel. 0543 512105
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• Implantaten

• Klikgebit
• Reparaties

• Advies en informatie
• Behandeling aan huis
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PRAKTIJK KIND

Tuunterstraat 35  
7101 EE Winterswijk  

T. 0543 519 901
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(Advertorial)

Collecte Hartstichting Aalten van 9 t/m 14 april

Waarvoor halen  we geld op 
tijdens de collecteweek ?
De Hartstichting geeft met de 
collecteopbrengsten 2018 een 
stimulans aan de plaatsing en 
registratie van AED’s op open-
bare plekken in Nederland. Dit 
initiatief draagt bij aan de reali-
satie van een landelijk dekkend 
netwerk van AED’s  in Nederland. 
Zo kunnen meer levens worden 
gered. Jaarlijks worden 15.000 
mensen buiten  het ziekenhuis 
getroffen door een hartstilstand, 
vaak onverwachts. Reanimatie 
en de inzet van een AED binnen 

6 minuten biedt de grootste kans 
op overleving. Met een landelijk 
dekkend netwerk van burger-
hulpverleners én AED’s die zijn 
aangemeld bij het landelijk bu-
reau oproepsystem Hartslag Nu, 
kunnen we jaarlijks naar schat-
ting 2500 levens redden.                           
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A.S. ZONDAG OPEN
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

Vogelparadijs
Het is wat met dat water, zeker 
als het een plasje en steeds gro-
tere plas wordt. Dat heeft een 
grote aantrekkingskracht op 
mens en dier. Ik doel dan niet 
alleen op de honden die hun 
baasjes uitlaten, maar op al die 
vogels die op het water te zien 
zijn of zich verschuilen tussen de 
rietkragen, waaruit dan zo nu en 
dan een roep uit op klinkt. Gaan 
die vogels en mensen samen? 
Op de Slingeplas tot nu toe wel, 
maar er zijn snode plannen om 
de hoeveelheid vogelruimte te 
beperken.

Toch denk ik wel eens aan vijftig 
jaar terug. Toen waren er nog 
geen grote plassen in Aalten en 
Winterswijk. Of het graven was 
net begonnen. Het doel was 
zandwinning. Aan vogels en re-
creanten werd nog niet gedacht. 
Het landschap dat verloren is ge-
gaan door al dit graafwerk is in-
middels vergeten. Er is een ander 
landschapstype voor in de plaats 
gekomen, het “ontspannings-
landschap”. Zwemmen, schaat-
sen, pootjebaden, aan het strand 
liggen, we zullen het allemaal 
wel eens gedaan hebben. Maar 
een aantal van ons wandelde en 
observeerde dat de plassen ook 
ombedoeld een positief effect 
hadden op de samenstelling van 
de vogelstand.

De Oost-Achterhoek is door deze 
ontwikkeling wat meer op West-
Nederland gaan lijken. Dat is niet 
alleen gebeurd door het graven 
van de plassen, maar ook door 
het kanaliseren van de beken. 
Daardoor zie je er nu planten en 
dieren, die ik in mijn jeugd alleen 
uit boekjes en filmpjes kende. 
Neem zo’n zwanebloem, die met 
hoog opschietende stengels en 
fraai roodroze bloemen langs de 
beken staat. Die is geleidelijk aan 

een opmars vanuit het westen 
langs alle geschikt geworden wa-
terwegen begonnen. Aan kronke-
lende beken heeft die een hekel, 
maar de rechtgetrokken beken 
zijn zeer geschikt.

Een vogel die je vijftig jaar gele-
den nog nooit in onze omgeving 
zag is de meerkoet. Voor de met 
enige aandacht rondfietsende 
Aaltenaar van nu is dat ondenk-
baar. Er is geen rechte beek, plas 
of plasje waar je de zwarte vogel 
met de witte snavel en witte po-
ten niet ziet. Enkele particuliere 
plasbezitters zijn zelfs helemaal 
niet zo blij met deze aanwinst, 
want de vogel kan nogal agres-
sief zijn. Als er niet voldoende 
plek is voor meer vogels tegelijk 
dan zal hij de anderen proberen 
te verjagen, zeker ook soortge-
noten. In de winter verblijven ze 
echter allemaal graag samen op 
een grotere plas als de Slinge-
plas.

Ook de aalscholver, allerlei 
soorten eenden, de ganzen, de 
blauwe reiger en de grote zilver-
reiger hadden vijftig jaar geleden 
nog niet de Oost-Achterhoek 
ontdekt. Niet elke verandering is 
dus per se slecht. Die heeft veel 
nieuwe vogels opgeleverd waar-
van we nu genieten. Maar te veel 
veranderen is niet goed. 

Op een drijvende zomerhuisjes-
vloot en op experimenten met 
veel lawaai zitten de vogels en 
veel mensen niet te wachten. 
Daarom is het tijd voor een ge-
zamenlijk protest. Omdat Gerrit 
Migchelbrink nu alle tijd heeft 
voor de Slingeplas, verwacht ik 
dat hij snel in overleg treedt met 
alle watervogels van de plas en 
samen met hen bij de volgende 
raadsvergadering komt protes-
teren.
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