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Allochtone ouderen interessante doelgroep zorgboerderij 

Ook al willen gemeentes geen apart ouderenbeleid maken voor allochtonen, de vraag is er wel. 

Daar kunnen zorgboeren op inspelen. Op zorgboerderijen kunnen Turkse of Marokkaanse ouderen 

in een op hun aangepaste setting vertoeven. Zij komen veelal van het platteland, wat dus een 

bekende omgeving is.  Door een bepaalde aankleding –onder andere met meer aandacht voor eten 

en drinken- en met verzorgers uit hun eigen culturele groep, voelen zij zich eerder thuis. 

,,Marrokkaanse en Turkse mensen zijn gewend zelf voor hun ouderen te zorgen. Dat is natuurlijk 

prima maar wij verwachten dat ook binnen die groepen langzaam een vraag naar ondersteunende 

zorg ontstaat. Dagbesteding op een zorgboerderij kan daar onderdeel van uitmaken”, zegt Maurice 

Van Valkenburg, die vanuit ZLTO op zoek is naar een geschikte locatie en samenwerkingspartner voor 

een pilot. 

Locatie 

In Enschede is al wel een locatie gevonden: naast zorgboerderij De Viermarken staat een oude 

boerderij, die de gemeente nu opknapt en waar ze een nieuwe bestemming voor zoekt.  Het idee is 

nu een beleefboerderij te maken, waar mensen kunnen zien hoe het vroeger was en waar allochtone 

ouderen dagbesteding vinden.  

Projectleider Karola Schröder: ,,Het boerderijtje ligt heel mooi in de natuur, een plek waar veel 

mensen graag verblijven. Er is bovendien nog een oude boomgaard. De deel leent zich voor een 

theeschenkerij en broodbakkerij. Op de Viermarken is een moestuin en zijn dieren waar mensen nog 

mee kunnen werken. Samen met Thuiszorgorganisatie Dost, wiens eigenaren Muslün en Solunay 

Varlik en Turks zijn, proberen we het geheel nu vorm te geven.”  

In april zal er langzaam worden gestart, zo is de verwachting. Daarna kan het concept ook goed op 

andere plaatsen worden uitgerold, zo verwacht Schröder. ,,Maar het is wel lastig een goede partij te 

vinden. Met Dost lijken we er wel te komen, maar het is niet vanzelfsprekend dat enthousiaste 

mensen ook daadwerkelijk deelnemers aandragen. Ook is het niet zo dat gastarbeiders van toen 

automatisch een klik met hun plattelandsverleden hebben.” 

Arbeiderssteden 

Van Valkenburg zoekt daarom in Brabant ook in arbeiderssteden zoals Oss of Helmond. ,,Daar zitten 

de meeste allochtonen. We proberen via sleutelfiguren nu contacten te leggen. Daarnaast is het 

belangrijk dat het concept zorglandbouw breed wordt uitgedragen. Voor autochtonen is het vaak 
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nog onbekend, voor allochtonen helemaal.”  Van Valkenburg mikt erop over een half jaar een locatie 

te hebben.  

 


