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Wij zijn familie Sleegers en familie Muntinga. Samen werken wij al 6 jaar aan onze droom om een
zorgboerderij te starten en dat moment is nu aangebroken. 

De locatie is Bollertweg 10 & 10a in het mooie Gelselaar, in het noordelijke puntje van de
Achterhoek. Een plek om onze gezinnen verder te laten ontplooien en vooral om van betekenis te
kunnen zijn voor de bijzondere mensen die we op ons erf mogen verwachten. 

We hopen een trekpleister te zijn voor sportruiters in de omgeving. We hopen onze ‘gasten’
(cliënten) een rustplek te kunnen bieden tussen de paarden in het groen, waar zij tot zichzelf
kunnen komen of een herstart kunnen maken. We hopen op ‘verbinding’. We stellen ons aan u
voor en delen onze droom. 

We nodigen u uit nader kennis te maken op locatie!
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Aangenaam

Richard & Sarah 
Iris, Jelle, Joris en Nora 

Sleegers

John, Rebecca
Miriam, Naomi, Joël  en Sophie  

Muntinga



Onze Locatie

In het buitengebied tussen Lochem, Borculo en Neede ligt onze ‘Zorgboerderij de Wilgenhoeve’. 
Een pensionstal voor de recreatieve en semi-professionele ruiter, waarbij de verzorging en 
bedrijvigheid daar rondom heen als dagbesteding en leerwerkplek dient voor ouderen en jongeren. 
Een gecombineerde groep dus, want we vinden contact en uitwisseling tussen jong en oud erg 
belangrijk.

Gasten draaien mee als ‘hulpboer’ en doen activiteiten. Er is genoeg te doen voor jong en oud: 
dieren voeren en verzorgen, tuin en erf bijhouden, eten bereiden, creatief bezig zijn enz.

Dat alles gebeurt naast de bestaande ruitersportbeoefening, dat zich vooraan op het erf bevindt. 
Ontmoetingen gebeuren in de grote gemeenschapsruimte en theetuin, waar ruiters en ook fietsers 
en wandelaars welkom zijn om een drankje of lekkernij te genieten, al kijkend naar de paarden.

Zorgboerderij ‘De Wilgenhoeve’ – Bollertweg 10 - Families Sleegers en Muntinga. 

www.zorgboerderijwilgenhoeve.nl 

http://www.zorgboerderijwilgenhoeve.nl/


Onze visie
Verbinding en zingeving
Zorg draait om aandacht, zowel bij dier als bij de mens. In onderlinge verbondenheid vindt men zin,
waarbij iedereen anders is en zichzelf mag zijn. Ieder bevindt zich op een ander deel van zijn
levenspad, met of zonder uitdaging. Het werk op de hoeve is eenvoudig, geeft rust, geeft beweging:
een plek om in verbondenheid met dier en natuur tot jezelf te komen. Een plek waar jong en oud
samenkomen rond ons familiebedrijf om te verbinden en om richting te (her)vinden.

Samen werken en samen genieten met de medemens, paard en natuur. 

Paarden stralen een bepaalde rust en kracht uit. Ze zijn spiegels voor onze ziel: voor onze eigen
gemoedsrust of juist onze innerlijke beroeringen. In compassie tot de dieren ontdekken de gasten
ook compassie voor zichzelf. We bieden stallen met oog voor welzijn voor zowel paard als mens.
Met respect voor mens en paard waarborgen we de rust op stal, zodat ruiters en gasten veilig zijn. 
En vooral: lekker in de buitenlucht bezig zijn met de dieren en elkaar. En na het werk, genieten!

Ami 

 

Sportpaard van Sarah en Rebecca

Levenspaden van jong en oud
Vele jongeren die opgroeien in het doolhof van de
stad, daar hun weg niet vinden in het web van
sociale verwachtingen, zoeken een leidraad in hun
leven. Vaak zien zij zelf geen uitweg meer om hun
lijden tot leiden om te zetten en regie over hun leven
te nemen. Zij raken op een zijspoor of gaan ‘van het
pad af’. Dieren en natuur brengen hen terug naar
een vaste bodem, om van daar de draad  op te
pakken en hun verleidingen te verslaan. Meedraaien
in het boerenbedrijf geeft structuur en zin: leren
omgaan met dieren en mensen onder heldere
verwachtingen en door succeservaringen.

Ouderen zijn hen nabij, met al hun levenswijsheid en
-verhalen. Die verhalen komen tot uitdrukking in
woord, beeld, tekst en geluid in de creatieve
uitwisseling in het atelier. Gelijktijdig is dit voor de
ouderen een zinvolle en creatieve dagbesteding, die
hen ondanks hun (beginnende) beperkingen helpt
zich nuttig te voelen en voor respijt zorgt voor
mantelzorgers. Ouderen met kennis van ambachten
of materiaalbewerking zijn bijzonder welkom als gast
of vrijwilliger, om jongeren daarin – rondom de
bedrijvigheid op de hoeve – wegwijs te maken. Zo
ontstaat verbinding en uitwisseling.



Waar je ook loopt, iemand loopt met je mee…

Ook ons personeel bieden we een unieke kans om zingevingsgericht te werken in een inspirerende
(leer)omgeving, waarbij we ook mbo- en hbo-studenten de kans geven zich te ontwikkelen.
Betrokkenheid van lectoraten kan in de toekomst onze innovaties mede vormgeven. 
Door samenwerking met onderwijs, dementiezorg en jeugdzorg ontstaat een interdisciplinair team.
Zoeken van steeds nieuwe vormen van creatieve uitwisseling tussen de gasten, in en rondom het
boerenbedrijf, is de uitdaging. Wat gaat samen en wat niet? Hoe zet iedereen stapjes vooruit?
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Aanbod
Pensionstalling
Het agrarische bedrijf is een paardenhouderij (zorghoeve), meer specifiek een pensionstalling voor
sportbeoefening. Zowel recreatieve als (semi-)professionele ruiters uit de regio komen hier trainen.

Dagbesteding en leer/werktrajecten 
Zoals in de visie omschreven is de zorgtak een combinatie van jong en oud. Onder de jongeren willen we
daghulp/dagbesteding en leer-/werktrajecten aanbieden. Voor ouderen - (jong) dementerenden of
anderszins beperkten - bieden we dagbesteding, alsook vrijwilligersplekken.

Beide dienen als vorm van respijtzorg (ontlasten van gezinnen en mantelzorgers) en draagt bij aan
preventie van mogelijk zwaardere zorg. Voor jongeren is het een vorm van kortdurig re-integratietraject
met begeleiding naar school/werk, behandeling is mogelijk. Wij staan open voor verschillende ‘zwaarten’
van zorg en willen ons personeel daarop aantrekken. We willen daarin vooral samenwerken met
gemeente en hoofdaanbieders, per individu de ‘match’ maken, zodat optimaal bij de behoefte wordt
aangesloten. 

Dagen:
Op de maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag ben je bij ons te gast.

Vanaf 9:00 uur starten we met elkaar de dag 
Om 12:30 lunchen we samen
Rond 16:30 ronden we de dag af 

ZORGBOERDERIJ  DE WILGENHOEVE



Activiteiten op de Wilgenhoeve:
- wilgen vlechten
- vogelhuisje vlechten (aanbieden en ophangen aan bomen)
- hekwerk vlechten (Looproute ontwikkelen op het erf)
- cadeau manden vlechten
- horeca: koffie/thee/ lunch maken voor elkaar en voorbijgangers (ontmoetingen)
- paarden verzorgen, knuffelen, mesten, voeren, binnen- en buitenzetten
- (moes) tuinieren
- (erf)onderhoud en klussen
- atelier
- schilderen
- beeldhouwen
- mozaïeken
- individuele onderwijs-/leerwerktrajecten
- themadagen (inhuur en vrijwilligers) (verbonden aan onderwijs en leerwerktrajecten
- bloemschikken
- materiaal bewerking (denk aan hout)
- oogsten (verwerken van groente en fruit/ appelsap maken / taarten bakken etc.)
- spellenmiddag
- seizoensactiviteiten
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Bijlage sociale onderneming
Zorgboeren zijn als ‘sociale ondernemers’ bij uitstek partners in het verbinden van de plaatselijke
gemeenschap, bedrijvigheid en zorg. Dit is de reden dat wij maatschappelijk verantwoord willen
ondernemen en bijdragen aan specifieke zorgbehoeften van jongeren en ouderen uit de regio. 
Zelf zijn wij onderwijsmensen en willen ons onderscheiden door een unieke ‘leeromgeving’ te
bieden.

In diverse mediaberichten wordt de vraag gesteld hoe de komende jaren dementerende ouderen
begeleiding ontvangen in de maatschappij. In verband met de vergrijzing zullen meerdere mensen
getroffen worden door dementie en bij diverse zorgboerderijen is al sprake van wachtlijsten. *1

Daarnaast zijn er ‘jongere ouderen’ die door ziekte of andere reden afgekeurd thuis zitten en
graag als vrijwilliger betrokken willen zijn bij een maatschappelijke beweging of onderneming en
iets teruggeven aan de jongere generatie. Zo ontstaat er eigenlijk een beweeglijk palet van
vrijwilliger of ervaringsdeskundige tot cliënt, die beide op hun eigen manier zowel bijdragen als
ontvangen.

Jongeren zijn op zoek naar een plek in de maatschappij. Ze zijn in de bloei van hun leven en
worden geconfronteerd met grote uitdagingen. Velen zoeken hierin begeleiding vanwege hun
verstandelijke beperking of thuissituatie of gevolgen van eerder gemaakte keuzes. Vele vormen
van (geïndiceerde) jeugdzorg op zorgboerderijen zijn in ontwikkeling en de resultaten ervan zijn in
onderzoek. Het leer-/werktraject is daar één versie van die onze speciale aandacht trekt, mede
door de brede stage-begeleidingservaring van Rebecca (en tevens Sarah en Richard). *2

Vooral ook het samen daarin optrekken met ouders en onderwijsinstellingen draagt bij aan een
integrale ‘community-based’ aanpak. Ouders komen een kijkje nemen – of meehelpen – en samen
met betrokken leerkrachten kunnen certificaten en diploma’s voor opleidingen behaald worden.
Over de 90% tevreden ouders in een ZonMw-onderzoek bericht het NJI: (zie kader). *3
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Het combineren van jong en oud, opleiding en (vrijwilligers)werk op de zorgboerderij geeft
afleiding, leermomenten, zorg voor elkaar en veiligheid. Dit sluit aan bij bredere gemeentelijke
WMO-doelstellingen. Jan Hassink zegt over het aansluiten van zorglandbouw op de nieuwe
WMO:
Gemeenten die bij de transitie naar de WMO verantwoordelijk zijn geworden voor de
ondersteuning van inwoners, zijn over het algemeen ook enthousiast over zorgboerderijen.
Zorgboerderijen worden erkend als partners in het lokale beleid, waar inwoners op een
laagdrempelige manier kunnen participeren in de samenleving en zich verder kunnen ontwikkelen.
Zorgboerderijen staan open voor een diverse groep zorgvragers en kunnen vaak snel inspelen op
nieuwe vragen. Mooie ontwikkelingen zijn zorgboeren die een passende plek bieden aan
schooluitvallers, leerwerktrajecten creëren voor jongeren zonder startkwalificaties zodat zij zich
kunnen blijven ontwikkelen, en kleinschalige woonvormen ontwikkelen voor mensen met
dementie. (Hassink, 2017) 

Bijlage sociale onderneming
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[*1] Zo meldt bijvoorbeeld het Eindhovens Dagblad: 
https://www.ed.nl/waalre/wachtlijsten-bij-zorgboerderij-voor-dementerende-ouderen~a0936802/ 
[*2] Zie voor informatie en voorbeelden deze pagina van de Federatie Landbouw en Zorg (zie evt. ook het
handboek): https://www.landbouwzorg.nl/handboekhoofdstuk.php?hid=69 
[*3] Link: https://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-uit-de-jeugdsector/2018/Jongere-gelukkiger-op-zorgboerderij. Voor
het ZonMw-rapport, zie:
https://publicaties.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Ouderen/Landbouw___Zorg/Programma_Landbouw_en
_Zorg_afgerond.pdf 

https://www.ed.nl/waalre/wachtlijsten-bij-zorgboerderij-voor-dementerende-ouderen~a0936802/
https://www.landbouwzorg.nl/handboekhoofdstuk.php?hid=69
https://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-uit-de-jeugdsector/2018/Jongere-gelukkiger-op-zorgboerderij
https://publicaties.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Ouderen/Landbouw___Zorg/Programma_Landbouw_en_Zorg_afgerond.pdf
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Verantwoording gebruikte afbeeldingen:

Omslag: https://media.gettyimages.com/photos/picturesque-avenue-of-tall-trees-canaliside-at-
damme-province-of-west-picture-id846466208 

Foto’s van Bollertweg: overgenomen met toestemming uit de brochure van Drieklomp
makelaars. 
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