Inspirator Feestjes op de Boerderij
Loei Dolle Pret
ID-kit
Boer: Raf en Bieke
Bedrijf: Loei Dolle Pret
Locatie: Herenthout

Context
De Stapkenshoeve in Herenthout is een moderne melkveehouderij met 150 Holstein melkkoeien. Raf
en Bieke zijn de derde generatie die dit familiale bedrijf in een eigen, unieke richting stuwen. Sociaal
contact en toffe, nieuwe uitdagingen vonden ze beiden belangrijk. En dus was verbreding een
logische keuze. Na een grondige prospectie op bedrijven in Nederland, besloten ze vorig jaar aan te
vatten met verschillende activiteiten onder de noemer “Loei Dolle Pret”. En met succes: in een mum
van tijd zat de eerste activiteitenmaand al volgeboekt.
Waar Raf zich bezighoudt met het begeleiden van groepen volwassenen in de vorm van teambuilding
en rondleidingen, behartigt Bieke de kinderfeestjes op de boerderij. “Al zijn de taken niet strikt
gescheiden, en werken we vooral ondersteunend voor elkaar” vertelt Raf. In de cursus
Hoevetoerisme van Groene Kring leerde het koppel een aantal tips, tricks en knelpunten kennen. Een
goede basis, maar de echte motor achter de verbreding is de eigen creativiteit. “We hebben eigenlijk
meer ideeën dan tijd”, vertrouwt Bieke mij al grappend toe.

Voordelen
Het contact met mensen is echt een meerwaarde vinden Raf en Bieke. Na de teambuildings kwam
onmiddellijk de vraag voor een aanbod voor kinderen. Bieke, van opleiding orthopedagogisch
muziekbeoefenaar, werkte hiervoor zelf twee unieke concepten uit: Boerke of Boerinneke en
Boerkesgolf. Via boerderijspellen komen de kinderen op een speelse manier in contact met de
landbouw. “Een achtergrond in de pedagogie helpt wel om je te kunnen inleven in de leefwereld van
kinderen, maar is niet persé nodig” vertrouwt Bieke me toe. “Als ouder heb je immers ook al heel
wat ervaring.”.
Door de onzekere melkprijs werd de keuze voor verbreding ook gemaakt om een neveninkomen te
genereren. Dat inkomen is uiteraard niet te vergelijken met de inkomsten uit de primaire landbouw,
maar kan er wel een aanvulling op zijn. De investeringen in dit type verbreding liggen ook relatief
laag: de inrichting van een hal, de bouw van spelletjes, het voorzien van verwarming en sanitair, het
voorzien van gepaste parkeerplaats… Door zelf creatief te zijn kom je vaak al een heel eind.

Knelpunten
Eén van de knelpunten is de werkdruk in perioden dat ook het melkveebedrijf zelf alle aandacht
vraagt. In april en mei is het namelijk druk op het veld, maar ook in de agenda voor de kinderfeestjes.
Groepen ontvangen vraagt toch ook veel voorbereiding en nazorg. De tijdsinvestering is niet te
onderschatten. Zeker wanneer je zelf kinderen hebt.
Het veiligheidsaspect tijdens activiteiten is niet zo zeer een knelpunt, dan wel een belangrijk
aandachtspunt. Omdat de boerderij ook een omgeving kan zijn met een aantal risico’s, is
bijvoorbeeld een goede afstemming tussen groepen ontvangen en machinewerk noodzakelijk. “Ik
probeer er voor te zorgen dat ik met de machines niet moet kruisen met de activiteit van de
kinderen.” vertelt Raf. Doordat deze activiteiten zijn begrensd in de ruimte, is dat mogelijk. Ook werd
er gekozen om de kinderen wel in de buurt van het jongvee en de kalveren te laten, maar niet bij de
melkkoeien. Het contact met de dieren is belangrijk, maar niet ten koste van de veiligheid.

Communicatie
Via een website en een actieve facebookpagina kunnen geïnteresseerden kennismaken met het
aanbod. Al is het vooral de mond-aan-mond-reclame die goed zijn werk doet. Meer specifiek zijn het
de kinderen zelf die de boodschap verspreiden: op schoolbezoeken volgen er vaak feestjes.

Toekomst
Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe ruimte voor de feestjes op de boerderij. De capaciteit
wordt groter en ook de veiligheidsmaatregelen worden hiermee verhoogd.
Omdat nogal wat kinderen een tweede keer terug komen, dringen ook nieuwe concepten voor
boerderijfeestjes zich op. Er zit al weer wat nieuws in de koker.

Ook dat nog
Naast het organiseren van teambuilding en feestjes, is De Stapkenshoeve ook actief als zorgboerderij.

