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Këukentafe§gesprsk,

Het water *taat vsel
boeren aan de lippen"
Eerder met eli<aar aan
tafelen meedenken over
oplossingen, dat kan
schelen. Dus komen er
ke u kentaf e I g es prek ke n.

Peter Zandee
il'r';;;.;";''

Keukentafè§esprekken. ln de aanloop
naar de veranderingen in de zorg wer-
den de sessies bii thuiszorgcliënten
een begrip. Nu begint Berkelland aan
gesprekken met eeo nieuwe doel-
groep. En niet alleen de gemeente.
Voor het projeci ís een werkgroep ge-
vormd met deelnemers van diverse
partijen uit het gebied. Het zorgcollec-
tiefVoormekaar is van de partij, maar
ook de landbouwkoepel LTO enROZ,
agrarische coaches, varkenshouders-
belangenvereniging NVWA, het ge-
biedsteam en Stimulanri.

Het projecr heet officieel een pre-
ventieproject voor (agrarische) onder-
nemers. Centraal staat de vitalireit van
de ondernemers en hun bedrijf Maar
ook de kwalite.it van 'onze erven in het
buitengebied'. De agrariër geldt als
een professional die het moeilijk heeft.
Neem de r,arkenshouder die het zwaar
heeft om zwarte cijGrs te schrifven.
De één zoekt werk buiten het bedrijí
de ander treginÍ een nevenactiviteit op
de boerderij voor extra inkomsten.
Maar niet altijd lukt dat.

Netwerk Boerenk.tns heeit binnen
Celderland aangekaart dat bedrijísbe-
zoekers veel tragiek onder de opper-
vlakte aantreffen. Ook de stichting
Zorg om Boer en Thinder (ZOBT)
vtaagt aandacht voor de positie van

e Veel boeren
hebben het moei-
lijk. Daarom moet
er voor hen rneer
aandacht kornen.
Dat kan met ge-
sprekken aan hun
keukentafel.
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boeren. Op tal van plaatsen is behalve
financieel inmiddels ook de psychi-
sche nood hoog, geven specialisten
à-an.

,,We zetten met name in op mentale
ondersteuning en op kennisondel-
steuning", geeft wethoucier Marijke
van Haaren van Berkelland aan. ,,Er als
gemeente geid bij doen is geen optie,
Maarmet agrarische experts erbij ver-
rrouwelijk aan de keukentafel naar de
financiën kijken en over de toekomsr
praterl dat is beter dan alles op zijn be-
ioop te laren." Er wordt ook bekeken
hoe een bestaan met een duurzamer
perspectiefvalt op te bouwerr.

Berkelland is niet de eerste ge-
meente waar wordt ingezet op pre-

ventie van erger. In de T\uentse buur-
gemeente Hof van TWente zijn onder
anilere alle zeugenhr:luderijen tre-
zocht. Maar ook bij de Achterhoekse
bur.rrgemeente Bronckhorst is een
soortgelijk proiect opgezfi dat tot
goede resultaten leidde.

Een eerder plan voor een preventie-
project in Berkelland is niet yan de
gronci gekomen vanwege de gevreesde
kosteir. Nu wordt dik:-z,s rnilie uitge-
trokkrn voor de inventarisatiefase.
Nog eens 5.ooo euro komt er bii voor
het bij het projeci. betrekken van her
rnidden- en kleinbeclrijf, wanr er zijn
ook voorbeelden bekend van weg-
kwiinende middenstanders.
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