Zaterdag 5 september 2015

Achtergrond

Cora

15

landbouw- en
veeteeltvoorbeeld

Het oude landhuis zoals het er nu bijstaat.

Een van de schuren bij het landhuis.

wat lager en is merkbaar groener dan de entree met slechts
cactusgroei, en uitermate geschikt om te planten. Het voornaamste doel van de familie Peiliker is het telen van groente en
fruit op de plantage en die op
den duur ook te koop aanbieden
als er voldoende voorraad is. Het
jonge stel neemt zelf ook actief
deel aan het boerderijleven,
woont er en is dus heel dicht bij
alles betrokken. Samen met nog
een hulp die ook op de boerderij
woont, doen ze alles zelf, de
planten wateren, de dieren verzorgen, klussen op de boerderij
en niet te vergeten het eethuis
draaien in het weekeinde. Als er
geoogst moet worden, wordt er
extra hulp bij gehaald. Het is nu
nog volop experimenteren, maar
het gaat de goede kant op.
Door het boerderijleven te
combineren met hun doel, het
kweken van eigen gewassen,
willen ze de lokale bevolking stimuleren de eigen lokale producten te consumeren en als het
kan ook zelf te kweken. Femi:
,,Het kan allemaal heel makkelijk in bakken bij het huis, of in
de grond. Maar ook je eigen
moestuintje of kruidentuintje
aanleggen is iets kleins dat toch
zijn vruchten afwerpt. Als je
geen goede grond hebt, kan je
bakken neerzetten om in te
planten. Mogelijkheden te over
om zelf aan de slag te gaan. Er
wordt momenteel zo veel geïmporteerd, terwijl we zelf heel veel
kunnen produceren. Er kan heel
veel verbouwd worden op Curaçao, wij zijn zelf ook nog aan het

Voedsel van eigen bodem.

experimenteren, maar hebben
tot nog toe al zoete aardappelen,
bonchi largu, komkommer, watermeloen, papaja en yambo geoogst en het gaat allemaal heel
goed. De grond wordt af en toe
met kippenmest versterkt, allemaal puur natuur.”
Op de plantage gebeurt het
wateren nog op de traditionele
ouderwetse manier via waterputten en kanalen en bij de dieren wordt het regenwater in een
kubus opgevangen via een dakgoot. Met het eethuis willen de
Peilikers de mensen bewust maken van gerechten bereiden met
wat je in huis hebt. Het menu is
overlappend en afhankelijk van
wat er op dat moment beschikbaar is, samengesteld uit eiergerechten en kip, of vlees of vis, salades, sandwiches met hartig of
zoet beleg en lokale geitenkaas.
Niet alleen de eigen geteelde
groenten en fruit worden in het
menu verwerkt, maar ook de
producten van andere lokale
boeren en vissers worden door
hen betrokken.
Femi: ,,Ook is het belangrijk
dat mensen zich bewust worden
van waar het eten vandaan komt
en dat men bewust boodschappen doet in de supermarkt en
ook gemotiveerd raakt om zelf
iets te planten. Als je dat uiteindelijk op je bord terugziet, geeft
dat dubbele voldoening. Dat willen we heel graag delen met anderen, we zijn nog in de ontwikkelingsfase van het educatieve
aspect, maar als het allemaal af
is, kunnen we het presenteren
en een educatief programma op-
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zetten, dat de mensen moet motiveren en inspireren. Misschien
heeft niet iedereen goede grond,
maar ook aan de muur in bakken kan je heel veel doen. Als we
een beetje een showmodel van
alles hebben, kunnen we uitstapjes organiseren om de mensen voorbeelden te tonen.”
Er is nog niet veel opgeruimd
sinds de aankoop van het terrein, alleen hier en daar wat verplaatst. Veel moet er nog gebeuren en gaandeweg ontstaan er

meer ideeën. Beetje bij beetje
wordt er wat opgeknapt en een
nieuwe bestemming gegeven.
Veel van wat er reeds op het terrein staat, wordt hergebruikt en
zo veel mogelijk gerecycled om
iets een tweede leven te geven.
In de bar van het eethuis zijn bijvoorbeeld oude balken die nog
op het terrein lagen verwerkt en
hangen de oude melkflesjes uit
de jaren 60, die tijdens de renovatie opdoken, als vaasjes decoratief aan de muur. En in het toi-

Op de velden wordt volop geplant en geoogst.

let hangt aan de muur een spiegel, waarvan het frame de oude
originele voordeur is uit het gebouw.
Er zijn nog volop plannen, bijvoorbeeld om het vervallen landhuis in de toekomst te renoveren.
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