Op dinsdag 07 april 2009 maken Truschka Sas en Bianca Knoppert voor de eerste keer
Het interview met………………. .
Ze hebben het interview met…………. Met Sandra Verbeek en Wendy Lassche van boerderij
De Zonnestraal.

Bij aankomst krijgen we van Wendy en Sandra een rondleiding buiten. We bekijken de
speelweide, de dierenweide en daarna zijn we binnen met het interview begonnen.
Bij boerderij De Zonnestraal kun je terecht voor twee verschillende soorten opvang:
BSO (buiten schoolse opvang) en de zorgboerderij.
Hoe is dit idee ontstaan en hoe zijn Sandra en Wendy met elkaar in contact gekomen:
Bij Wendy leefde het idee om een eigen onderneming te starten al een tijdje. Zij werkte met
zorgkinderen in haar vorige baan. Zij nam deze kinderen dan wel eens mee naar de
boerderij en zag hoe deze kinderen daar van genoten.
In september 2007 zegt Wendy haar baan op, om haar idee voor een zorgboerderij uit te
werken. Sandra hoort in het dorp dat Wendy bezig is met het opstarten van een
zorgboerderij. Sandra heeft contact gezocht met Wendy. Sandra wil namelijk graag een
buitenschoolse opvang starten. De dames zijn samen om de tafel gaan zitten en hebben hun
ideeën besproken. Een V.O.F. is het resultaat.
In maart 2008 zijn de deuren van de Zonnestraal opengegaan.
De Zorgboerderij
Op de woensdag middag en ‘s zaterdags ontvangt de Zonnestraal kinderen met een persoon
gebonden budget (PGB). Deze kinderen hebben net iets meer individuele aandacht nodig.
Op woensdag zijn er 6 kinderen en ’s zaterdags 8 op de Zonnestraal .Deze kinderen komen
uit de hele Noordoostpolder.
Als de kinderen op de boerderij aankomen, gaan ze eerst even wat drinken. Daarna wordt er
gekeken of er klusjes of andere activiteiten zijn. De kinderen worden in groepjes verdeeld en
hebben een eigen begeleider. Deze kinderen hebben structuur en regelmaat nodig.
Zorgkinderen hebben behoefte aan het verzorgen van dieren. Zij krijgen de aandacht van de
dieren en dat is wat ze nodig hebben. De kinderen ontwikkelen zo meer zelfvertrouwen op

de boerderij. Zijn ze de eerste keer nog erg bang voor de grote koeien, de volgende keer
gaat het steeds beter. De ouders zien dat de kinderen zich positief ontwikkelen.
In het voorjaar als de koeien in de wei staan, mogen ze boer Bert helpen met het binnen
halen van de koeien. De kinderen stralen dan van oor tot oor.
Vanuit de kinderen is vraag gekomen of ze ook een moestuintje mogen maken op de
boerderij. Twee kuubs kisten zijn prachtig beschilderd door de kinderen. Hier zullen diverse
zaadjes en bloembollen in geplant worden. De kinderen gaan deze plantjes verzorgen.

De Buiten Schoolse Opvang
Hoe is het idee ontstaan voor een Buiten Schoolse Opvang? Sandra geeft aan dat er nu veel
vraag is voor opvang van kinderen van 4 tot en met 12 jaar.
Als voorbereiding is er een enquête gehouden op beide scholen in Luttelgeest. Sandra en
Wendy bemerkten in het begin enige terughoudendheid om je kind naar een agrarisch bedrijf
te brengen. Deze terughoudendheid is omgeslagen in puur enthousiasme.
De Zonnestraal is voor de Buiten Schoolse Opvang geopend op de volgende dagen:
maandag, dinsdag, donderdag en de woensdag ochtend.De tijden van de voorschoolse
opvang zijn van 07.30 uur tot en met 09.00 uur en de na schoolse opvang is tot 18.00uur,
De kinderen worden gebracht naar en gehaald van school. Komen de kinderen om 12.00uur
uit school dan eten ze een broodje op de boerderij. Als de kippen een eitje hebben gelegd,
dan krijgen ze daar een kakelvers eitje bij.
Er zijn nu 14 kinderen per dag op de Zonnestraal. Er is plek voor 18 kinderen. Wendy en
Sandra hebben een zolder laten bouwen, waar de kinderen zich terug kunnen trekken om te
lezen, en er kan natuurlijk worden gestoeid op zo’n zolder.
Voor de kinderen is er genoeg gelegenheid om zicht te vermaken zowel binnen als buiten.
Kinderen die buiten gaan spelen krijgen van de Zonnestraal een prachtige rode overall en
laarzen. Ze kunnen naar de dieren in de dierenweide, er is een trampoline, skelters en nog
veel meer waar ze zich mee kunnen vermaken. Ook binnen is er genoeg te doen, knutselen,
tekenen, met de auto’s en trekkers spelen.

Wat is het unieke van De Zonnestraal
Het unieke is dat de Zonnestraal op een agrarisch melkvee bedrijf gelegen is en dat de
activiteiten op dit bedrijf ook gewoon doorgaan.
Natuurlijk wordt er rekening mee gehouden dat er bepaalde bedrijfstaken moeten worden
uitgevoerd als er geen Buiten Schools Opvang plaats vindt. Veiligheid is voor iedereen van
groot belang. De kinderen ervaren als geen ander de seizoenen samen met boer Bert,
Wendy en Sandra: de lammetjes, de geitjes, zien hoe de aardappels groeien, verstoppen in
de maïs. Zoiets wordt niet georganiseerd, het gebeurt gewoon.
Boerderij de Zonnestraal is aangesloten bij het VAK (Vereniging Agrarisch Kinderopvang).
Vanuit het Vak worden er 4 x per jaar bijeenkomsten georganiseerd zodat Sandra en Wendy
met collega’s diverse ervaringen kunnen uitwisselen.
Er zijn in Nederland 25 boerderijen waar deze opvang wordt aangeboden.
Sandra en Wendy, voldoet De Zonnestraal aan jullie verwachtingen
Ja, wij zijn heel tevreden! Het gaat boven verwachting goed. Kinderen, ouders en
begeleiders zijn ook heel enthousiast.
Wij nemen afscheid van twee succesvolle ondernemende dames.
Dank je wel voor de rondleiding, jullie openheid. Succes in de toekomst.

