
Antilliaans Dagblad Woensdag 30 maart 2016 15

Achtergrond
Antilliaans Dagblad Woensdag 30 maart 201614

Achtergrond

D
e aard en inten-
siteit van de bege-
leiding zijn afhan-
kelijk van het ni-
veau van de cliënt.

Daardoor kunnen de dagacti-
viteiten variëren zonder presta-
tienorm.

Zorgboerderij de Waarborg
bestaat al heel wat jaren, maar is
sinds 2007 onderdeel van de
stichting voor Gehandicapten-
en Revalidatiezorg (SGR-groep
), die in januari 2004 ontstond
uit de integratie van de voor-
malige Stichting Zorg voor Ver-
standelijk Gehandicapten en 
het Mgr. P.I. Verriet Revalidatie-
en Wooncentrum. Door het
samengaan van de twee grootste
aanbieders van gehandicapten-
en revalidatiezorg op Curaçao, is
het mogelijk geworden om de
zorgkwaliteit naar een steeds
professioneler niveau te tillen.

Op de zorgboerderij werken
twee begeleiders met tien cliën-
ten, tussen de 30 en 60 jaar oud,
van wie de meesten hun eigen
taak hebben met het verzorgen
van de dieren. De een helpt bij-
voorbeeld met voeren, de ander
heeft de taak om de varkens van
schoon water te voorzien en

weer een ander is ‘verantwoor-
delijk’ voor de kippen. Daar-
naast is er ook een ‘greenhouse’,
waar een groep van tien cliënten
werkt, met hun eigen begelei-
der. En binnenkort start er een
derde groep cliënten, die de
boomgaard van de zorgboerderij
zullen verzorgen. De cliënten
worden iedere dag met de bus
gebracht. 

Leonie Nijburg is 25 jaar oud

en werkt sinds 2014 op de zorg-
boerderij als dierenverzorgster.
Sinds januari 2016 werkt ze full-
time voor de SGR-groep en is in
de middagen ook op de nabijge-
legen Rancho Harmonia en de
kinderboerderij in Emmastad te
vinden.

Rancho Harmonia op de 
Savaan is ook onderdeel van
SGR-groep. Er wordt therapie
met paarden gegeven aan jonge-

ren met autisme of verstande-
lijke beperkingen. 

De kinderboerderij in Emma-
stad is er pas sinds kort en is
een heerlijke ontspanningsplek

voor cliënten van de SGR-groep.
Er zijn totnogtoe een paar hang-
buikzwijntjes, twee schapen en
twee geiten. Binnenkort komt er
nog een knuffelhoekje met ko-
nijnen. 

Leonie Nijburg: ,,In het begin
moest ik echt even mijn draai
vinden. Ik had totaal geen er-
varing met werken in de zorg-
sector en heb ook altijd gedacht
dat het niets voor mij zou zijn.
Maar nu ik hier ben als dier-
verzorgster en dus vanzelfspre-
kend ook samenwerk met de 
cliënten, kan ik me geen leukere
baan voorstellen. In de ochtend
ben ik op de zorgboerderij en
houd ik er toezicht op dat alles
wat te maken heeft met de die-
ren. We beginnen met voeren
en ik begeleid de jongens daar-
in. Omdat niet alle cliënten 
kunnen tellen of lezen, kunnen
ze via een pictogrammenbord,
en natuurlijk met een klein
beetje begeleiding, zelf voer
klaarmaken. Ieder dier heeft 
een pictogram en daarachter

staat precies aangegeven hoe-
veel scheppen van welk voer er
gegeven moeten worden.

Na het voeren worden de wa-
terbakken schoongemaakt en
opnieuw gevuld. Ook dit doen
‘onze mannen’ zelf, maar er 
is altijd toezicht en natuurlijk
een helpende hand waar nodig.
De dierenverblijven worden
schoongemaakt, het terrein
wordt onderhouden en met veel
plezier worden de dieren zelf
ook verzorgd en geborsteld. I lo-
ve my job.”

In de tuin wordt ook dagelijks
hard gewerkt. Hier krijgen alle
planten en bomen water en
wordt het terrein netjes onder-
houden. Onkruid wieden, bo-
men snoeien, nieuwe plantjes
potten en ga zo maar door.

,,We hebben ook een eigen
greenhouse, waarin een andere
groep cliënten werkt, die dage-
lijks hun plantjes verzorgen, die
te koop worden aangeboden.

Momenteel vinden er volop
werkzaamheden plaats op het
terrein, wordt er hard gewerkt
aan de palapa omdat er een
nieuwe groep cliënten komt die
gaat meehelpen op de zorgboer-
derij. Deze nieuwe cliënten heb-

ben natuurlijk ook hun ‘eigen
plekje’ nodig. Er wordt een 
eendenvijver gebouwd, de die-
renverblijven worden weer ver-
stevigd, en er komt een rooi, 
zodat het regenwater goed weg
kan spoelen en het terrein 
rond de boerderij is helemaal
schoongemaakt voor het plan-
ten van gras. De dieren kosten
namelijk veel geld en de zorg-

boerderij moet dus goed op de
uitgaven letten. Om alle kosten
te dekken, proberen we wat 
geld te verdienen. Dit doen we
door bijvoorbeeld locatiever-
huur. De boerderij kan namelijk
gehuurd worden voor ver-
jaardagsfeestjes, of voor gezelli-
ge familiefeesten, waar er onder
de palapa genoeg schaduw is om
heerlijk te relaxen, terwijl de kin-

deren zich vermaken in de tuin,
met enorm veel speelruimte en
te midden van de dieren. Er is
een leuke route achter op het 
terrein om een speurtocht uit 
te zetten en ons lieve paard 
kan ook ingezet worden om 
een rondje te rijden. Genoeg
mogelijkheden voor een onver-
getelijke dag”, aldus Leonie Nij-
burg.

Stan de koe (genoemd naar Stanley Ignacio, die haar doneerde). Het greenhouse.

Sumo

Het hangbuikzwijntje Sumo is de nieuwste aanwinst op de
boerderij, door haar baasje gebracht omdat die naar het bui-
tenland verhuisde. Ondertussen is Sumo gewend en loopt ze
samen met haar hangbuikzwijnvriendinnetje Stacey rond op
het terrein. De namen van de dieren worden meestal samen
met de cliënten bedacht. De grote roze varkens hebben
namen als meneer Beer (het mannetje) en zijn vrouwtjes
heten Peggy, Rosa en Flaffie. Suus is het zwijntje en de bok
heet Rambo. Ezels, schapen en geitjes, het paard, de koe, var-
kens, hangbuikzwijntjes, kippen, pauwen, schildpadden, hon-
den, kalkoenen en eenden lopen allemaal gezellig bij elkaar
rond op het terrein.

Omdat niet alle cliënten kunnen tellen of lezen, kunnen ze via een pictogrammenbord het voer klaarmaken. Ieder dier heeft een pic-
togram en daarachter staat precies aangegeven hoeveel scheppen van welk voer er gegeven moeten worden.

Fundraising Mambo
Komende zaterdag is er van
9.00 tot 14.30 uur een tweede
editie van de Farmer’s Mar-
ket bij Mambo Beach Boule-
vard, waar naast de vele
stands ook de dieren van de
zorgboerderij weer aanwezig
zullen zijn. Er kan door kin-
deren tegen een kleine ver-
goeding een rondje gereden
worden op het paard Warrior,
waarvan de opbrengst volle-
dig naar de SGR-groep gaat.
Nieuwsgierig geworden naar

de zorgboerderij, een plant
nodig, een leuke verjaardag-
slocatie, een familiedag op
deze unieke boerderij of
doordeweeks in de ochtend
een keer langsgaan om de
dieren te zien? Het kan alle-
maal. Contact opnemen kan
via Facebook, of bel voor in-
formatie met Gibi op de zorg-
boerderij, telefoonnummer
5135905. Ook steun in de
vorm van een donatie is meer
dan welkom. 

www.facebook.com/
Zorgboerderij-de-Waarborg

Tijdens de vorige fundraising
op Mambo keken weggebrui-
kers gek op toen Leonie
Nijburg de dieren in haar
auto vervoerde. 

FOTO SELFIE NIJBURG

Uithangbord bij de entree van de boerderij, die helemaal is opge-
bouwd uit giften en donaties. Leonie werkt met heel veel plezier op de zorgboerderij.

Schaduwrijke palapa.

Nadat in 2013 bij zorgboerderij ‘de Waarborg’ op
de Savaan vrijwel alle dieren gestolen of vergiftigd
waren, zijn er inmiddels weer heel wat dieren
gedoneerd en is er weer nieuw leven op de
boerderij, die helemaal is opgebouwd uit giften en
donaties. De boerderij is door Fundashon Verriet
(onderdeel van SGR-groep) speciaal opgezet voor
cliënten met een verstandelijke handicap, die
ondanks hun beperking de mogelijkheid krijgen
om te doen waar ze goed in zijn en zichzelf te
ontwikkelen. 

Tekst en foto’s Solange Hendrikse

Warrior, het paard, werd door Kuida Kabai naar de zorgboerderij gebracht, nadat zij
hem wegens verwaarlozing van de renbaan hadden gehaald. Ondertussen ziet Warrior
er weer goed verzorgd uit, is hij ontzettend lief, wordt hij voor therapie ingezet op
Rancho Harmonia en mogen de cliënten van ‘de Waarborg’ er een rondje op rijden.Dieren kosten veel geld.

Zorgboerderij Savaan weer open

Momenteel zitten de dieren ‘s nachts in hokken, van-
wege de loslopende wilde honden in de buurt, totdat
de omrastering, waar aan gewerkt wordt, af is.
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