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1 Samenvatting 

 

Leef- en doe boerderij De Minkhof is dè ontmoetingsplek voor senioren uit Lingewaard en 

omgeving die graag actief willen zijn binnen en buiten, alleen of samen met anderen. 

 

Missie: 

 

Stichting De Minkhof heeft als statutair doel het bieden van activerende dagbesteding aan 

ouderen, het reactiveren van en het tegengaan van vereenzaming bij ouderen en het 

verzorgen van milieueducatie. De ANBI-status van De Minkhof is een belangrijke 

voorwaarde voor een gezonde exploitatie.  

De Minkhof richt zich in het bijzonder op de kwetsbare subgroep van ouderen die (tijdelijk) 

op zoek zijn naar gezelschap, bezigheden en activiteiten voor een zinvolle invulling van de 

dag, verzorging (een vers bereide 3-gangenmaaltijd), een (goed) gesprek en is daarmee 

onderscheidend van ouderenorganisaties als KBO en ANBO.  

 

Visie: 

 

Activiteiten van De Minkhof zijn gericht op het versterken van het kwetsbare individu door 

het aanbieden van tools als het deelnemen aan groepsactiviteiten, het verder ontwikkelen 

van de creativiteit, het samen eten, uitleg over social media, een dagelijkse structuur, 

buitenactiviteiten, nieuwe vaardigheden leren. 

 

2 Aanleiding, doel en resultaat 

 

De aanleiding voor dit initiatief lag in de praktijk van huisarts Jan Rossen in Bemmel. 

Deze ontmoette in zijn praktijk dagelijks oudere mensen die allerlei gezondheidsklachten 

vertoonden die terug waren te voeren op de situatie thuis: te veel tijd, te weinig 

omhanden, gebrek aan contacten en verlies aan betekenis. Dit signaal is door Donald 

Wiedemeyer en Monique Berkelmans uit Bemmel  opgepakt. Zij kochten een oude 

boerderij aan de Molenwei in Bemmel, lieten deze opknappen en lieten een 

verblijfsruimte bouwen. Het resultaat hiervan is aan de Stichting De Minkhof ter 

beschikking gesteld om haar doelen te bereiken. De naam van Stichting De Minkhof is 

ontleend aan de naam van de laatste boer op dit perceel: Minkhorst. 

 

De bekende hoogleraar neuropsychologie aan de VU in Amsterdam, Erik Scherder betoogt 

dat eenzaamheid leidt tot stress. “En dat heeft weer effect op de fysieke gesteldheid”. Als 

sociale wezens hebben mensen elkaar praktisch en emotioneel nodig. Ontbreekt die 

verbondenheid dan ligt eenzaamheid op de loer. Dat maakt ongelukkig en bedreigt de 

kwaliteit van leven, tonen verschillende onderzoeken aan. Scherder: “Mensen kunnen niet 

zonder elkaar. Om steun te bieden als het even wat minder gaat, om gevoelens te delen, 

om inhoudelijke gesprekken te voeren. Eenzaamheid geeft een gevoel van leegte en 

algemene ontevredenheid over het leven. Dan bestaat het gevaar dat iemand minder goed 

voor zichzelf gaat zorgen.” Daarom is het zo belangrijk dat mensen af en toe te horen 

krijgen: ‘ik geef om je’. In verzorgingstehuizen ontbreekt steeds vaker de tijd voor de 

noodzakelijke persoonlijke aandacht, meent Scherder. Tegelijk worden mensen 

gestimuleerd om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. “Dat lijkt een mooi uitgangspunt, 

maar het is vooral ingegeven door financiële besparingen.” Thuis wachten tot het niet meer 
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gaat. ‘Triest; noemt Scherder het. Zolang mensen samen zijn, lukt het nog wel, maar zodra 

een van de twee partners wegvalt, slaat vaak de eenzaamheid toe. Er gebeurt niets, er 

worden geen gesprekken meer gevoerd en er is gebrek aan prikkels. In een dergelijke 

omgeving neemt het risico op dementie toe. “Mensen blijven noodgedwongen maar 

doormodderen in een sociaal verarmde omgeving tot ze uiteindelijk in een 

verzorgingstehuis terecht komen en verder vereenzamen.”1
 

 

Ouderen blijven steeds langer zelfstandig, maar de sociale context is de laatste decennia 

sterk gewijzigd. In het verleden bleven kinderen veelal in de directe omgeving van het 

ouderlijk huis wonen en werken. Zorg en aandacht voor de oudere mens kwam dan van 

nature vanuit de familie. Nu vliegen de kinderen steeds vaker ver uit. Na het overlijden 

van een van de partners blijft men dan vaak echt alleen achter. 

 

De Minkhof staat op een mooie, ruime, rustige en inspirerende plek aan de rand van 

Bemmel. Allerhande activiteiten kunnen er tot ontplooiing komen. Er zijn 

gastvrouwen/heren, een activiteitenbegeleider en een timmerwerkplaats begeleider 

aanwezig die deelnemers ontvangen en de weg wijzen. Op De Minkhof zelf is al van alles 

te doen, zoals groenten/kruiden verbouwen, bloemen kweken, jeu-de-boulen en 

boerderijdieren verzorgen! In de grote gezellige leefruimte kun je spelletjes doen, 

knutselen, handwerken, een taart bakken, muziek luisteren of maken, biljarten, sjoelen, 

yoga en bewegen. In de grote timmerwerkplaats kun je timmeren, houtbewerken of 

repareren.  

 

De Minkhof wil een ontmoetingsplaats zijn waar eenieder zijn eigen invulling aan kan 

geven, al is het maar om met elkaar het gesprek aan te gaan. 

 

Actief bezig zijn in een sociale omgeving met betekenisvolle activiteiten is voor De 

Minkhof de manier om aan de gezondheid en welzijn van ouderen bij te dragen. De 

beleving van natuur en het buitenleven draagt in grote mate bij aan de gezondheid. 

 

2.1 Buiten 

 

Buitenbeleving is voor de mens belangrijk in het tijdsbesef en de herinnering. Buiten vertelt 

over het ontstaan van het landschap en herinnert ons aan bijzondere momenten. Buiten 

met dieren, vruchtbomen, groenteteelt, enzovoort herinnert ouderen aan de vroegere stijl 

van leven en de landschapsbeleving. Buiten vertelt geschiedenis. 

 

Buiten zijn heeft positieve invloed op ons leven, op ons persoonlijke ontwikkeling, op onze 

gemoedstoestand en op onze gezondheid. Groen heeft voor ieder een belangrijke 

betekenis in het welzijn door de toepassing van planten en materialen van vroeger en nu 

en door de rustgevendheid van het groene decor waarin men zich beweegt en woont. 

 

Natuur biedt ons voedsel en activiteit. Buiten helpt bij actief leefgedrag en nodigt uit om ‘de 

handen uit de mouwen te steken’ bij het verzorgen van groen of zomaar het plukken van 

een appeltje. 

                                                           

1   https://www.mijngezondheidsgids.nl/eenzaamheid-ouderen-kwalijk-probleem/ 

https://www.mijngezondheidsgids.nl/eenzaamheid-ouderen-kwalijk-probleem/


4 
 

 

 

 

 

2.2. Binnen 

 

De Minkhof heeft een dagverblijf waar de ontmoetingen kunnen worden omgezet in 

binnen activiteiten als samen koken, eten, leren, ontspanning of anderszins. 

 

Er is een ingerichte timmerwerkplaats en er is ruimte voor herstel van elektrische en 

elektronische apparaten. Het dagverblijf is voorzien van glasvezelkabel en ICT waardoor 

ook aan computer gerelateerde activiteiten kunnen worden aangeboden. Zoals 

telebankieren, algemene en specifieke computervaardigheden, gebruik van tablet en 

social media etc. Ook staan een aantal naaimachines klaar. 

 

Om de binnen– en buitenactiviteiten te kunnen realiseren wordt samengewerkt met 

medeburgers. Vrijwilligers zorgen ervoor dat De Minkhof kan functioneren. Maar ook 

sponsors en andere maatschappelijke spelers. Het overgrote deel van activiteiten tot op 

heden is privaat gefinancierd en gefaciliteerd. Onlangs heeft de gemeente bijgesprongen 

om enkele tijdelijke gaten in de exploitatie te dichten. Ook zijn er afspraken gemaakt met 

de gemeente om meer te betekenen voor bijvoorbeeld burgers middels de WMO. De 

eerste stap is daarbij al gezet. 

 

3 Omgevingsanalyse 

 

3.1 Doelgroep  

 

De gemeente Lingewaard telt ruim 46.000 inwoners, waarvan er bijna 18.000 ouder zijn 

dan vijftig jaar en bijna 6000 zijn tussen 64 en 79 jaar (stand 2017, Bron: CBS). Dat 

betekent dat er een grote doelgroep is voor de activiteiten van De Minkhof. 

 

3.2 Partners & financiers  

 

Vrijwilligers. De boerderij heeft een dagverblijf, een werkplaats en een grote buitenruimte 

waar ontmoeten wordt gefaciliteerd met binnen- en buitenactiviteiten. Om deze binnen– 

en buitenactiviteiten te kunnen realiseren wordt een beroep gedaan op de vrijwillige inzet 

van medeburgers. Zonder deze vrijwilligers kan De Minkhof niet functioneren. 

 

Begeleiding vrijwilligers Het eerste jaar is getracht de begeleiding van de vrijwilligers door 

een van henzelf te laten verrichten. De opzet van een vrijwilligersorganisatie bleek echter 

meer begeleiding te vergen dan kon worden verlangd van een vrijwilliger en van het 

bestuur (immers ook vrijwilligers). Daarom is vanaf 2015 voor een periode van 3 jaar een 

betaalde professionele kracht ingehuurd dankzij de participatie van het Oranje Fonds. Na 

deze periode wordt er een vrijwilligerscoördinator aangesteld, die de algehele leiding krijgt 

van De Minkhof. 

 

Financiers. De start en de opbouw van de fysieke infrastructuur van De Minkhof is 

volledig privaat gefinancierd. Dit geldt ook voor de renovatie van de stallen, de bouw van 
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het dagverblijf en het prepareren van het terrein voor de groente- en fruittuinen. 

 

Buiten de deelnemersbijdrage en de opbrengsten van zelfwerkzaamheid is De Minkhof 

afhankelijk van investerings- en structurele donaties en giften door fondsen, van 

materiële sponsoring door plaatselijke ondernemers, van burgerinitiatieven, van de 

Vrienden van De Minkhof en van de gulle giften van particulieren. Omdat De Minkhof 

de ANBI-status heeft kent dit zowel voor particulieren als bedrijven fiscale voordelen. 

 

3.3 Samenwerking  

 

Samenwerking vindt plaats op verschillende fronten. Uit oogpunt van financiële 

versterking wordt samengewerkt met commerciële partijen. Vanuit maatschappelijk 

oogpunt is in 2017 gestart met samenwerking met het beroepsonderwijs en zijn stappen 

gezet in samenwerking met ouderenorganisaties. Hetzelfde geldt voor de samenwerking 

met de gemeente. Wellicht kunnen zelfs nog betere resultaten worden behaald voor de 

doelgroep door samenwerking met verschillende maatschappelijke organisaties. Zoals 

met dorpshuizen en verenigingen bij op senioren gerichte activiteiten. Daarnaast 

faciliteert De Minkhof ook een breed palet van maatschappelijke activiteiten door 

bijvoorbeeld de ruimte ter beschikking te stellen als er een relatie met de doelstelling van 

De Minkhof aanwezig is. 

 

4 Praktische uitwerking 

 

4.1   Waarden en normen 

Voor elke organisatie is het van belang om te bepalen op basis van welke waarden deze 

functioneert. Voor De Minkhof gelden de volgende waarden: 

1. respect 

2. samenwerken 

3. communicatief 

4. verantwoordelijk 

5. betrouwbaarheid, eerlijkheid, geloofwaardigheid 

 

Voor de verschillende geledingen binnen De Minkhof gelden de volgende specifieke 

waarden. 

 

Bestuur Coördinator Voorzitter werkgroep Vrijwilliger 

Empathie Sociale vaardigheden Sociale vaardigheden Openheid 

Leiderschap Leiderschap Teamspeler Samenwerken 

Vertrouwen Verantwoordelijk Overzicht Toegankelijk 

Betrokkenheid Correctheid  Behulpzaam 

Communicatief Doelgericht  Empathie 

Zorgvuldigheid    

 

Hoe deze waarden ook in de dagelijkse praktijk worden toegepast en gehandhaafd is vooral 

een zaak van elkaar op alle niveaus op een open, respectvolle en correcte wijze 

aanspreken op het concrete gedrag, als dat niet in overeenstemming wordt gevonden met 
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de gestelde waarden. Bij een blijvend verschil van mening wordt op een hoger niveau in de 

organisatie een besluit genomen.  

 

 

 

4.2  Organisatie  

 

Het bestuur van De Minkhof is een zgn. responsief bestuur. Kenmerken voor de wijze van 

besturen zijn: 

  besturen op draagvlak 

  vrijwilligers en bestuur gelijkwaardig 

  bestuur beslist en is eindverantwoordelijk 

  aansturende vrijwilligerscoördinator 

 

Toelichting:  

Deze componenten laten zien dat opvattingen over de organisatie niet strikt in modellen zijn 

te vatten, maar dat elementen uit verschillende modellen een rol spelen. Duidelijk is wel dat 

er een mate van autonomie in de vrijwilligersorganisatie is en dat het bestuur 

eindverantwoordelijk is. 

 

Een belangrijk kenmerk van het besturen zal moeten zijn dat bestuurders de missie en visie 

van De Minkhof bewaken, maar zich niet bezighouden met directe aansturing van 

vrijwilligers. Dat betekent niet, dat er geen vrijwilligerstaken kunnen worden uitgevoerd. Als 

aansturing en uitvoering maar gescheiden blijven. 

 

De vrijwilligers zijn ingedeeld in werkgroepen en die hebben elk een voorzitter; die als een 

aanspreekpunt fungeert. De vrijwilligers als geheel worden aangestuurd door een 

vrijwilligerscoördinator, die de dagelijkse leiding heeft op De Minkhof.  

 

De vrijwilligers op de werkvloer 

De werkvloer is het totaal van alle “leef- en doe” activiteiten die er plaatsvinden (dus de 

verschillende werkgroepen maar ook de ondersteunende diensten (facilitair, schoonmaak 

etc.). 

 

De deelnemers 

De deelnemers zijn diegenen die deelnemen aan de activiteiten op de werkvloer (dus de 

deelnemers). 

 

De voorzitters van de werkgroepen 

Dit zijn de vrijwilligers die fungeren als voorzitters van de “leef- en doe”-werkgroepen. 

Iedere werkgroep heeft een eigen budget en legt hierover verantwoording af aan de 

vrijwilligerscoördinator. Zij vervullen dus een belangrijke taak en dragen o.a. zorg voor: 

 

 een soepel lopende gang van zaken in hun eigen werkgroep 

 communicatie/ informatie met collega-voorzitters van de andere werkgroepen 

 rapportage/ informatie met de vrijwilligerscoördinator 

 naar behoefte is er overleg met de vrijwilligerscoördinator en met het bestuur 
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De vrijwilligerscoördinator 

Dit is het aanspreekpunt voor zowel het bestuur en de vrijwilligers. Hier ligt de dagelijkse 

leiding over De Minkhof. De vrijwilligerscoördinator voert de intakegesprekken met de 

deelnemers en met kandidaat vrijwilligers. De vrijwilligerscoördinator werkt met een eigen 

verantwoordelijkheid en mandaat.  

 

Daarnaast is de vrijwilligerscoördinator als adviseur aanwezig bij de bestuursvergaderingen. 

Belangrijke taak van de vrijwilligerscoördinator is goede communicatie met de voorzitters 

van de werkgroepen en zorg dragen dat hun stem goed wordt verwoord èn gehoord in het 

bestuur.   

Korte lijnen, heldere communicatie en een snelle respons op mogelijke knelpunten zijn 

belangrijk. Dit vraagt om een bezielende, stevige persoon die op een goed draagvlak kan 

rekenen. 

 

4.3 Bestuur 

 

Het bestuur van Minkhof  bestaat uit ten minste: 

 een voorzitter 

 een secretaris  

 een penningmeester (tevens voorzitter van de financiële commissie en de commissie 

relatiebeheer) 

 

De belangrijkste taak van de relatiebeheerder is het zorg dragen voor een continue 

fondsenstroom binnen De Minkhof. Hij is de “sales manager” richting fondsen verstrekkers. 

Hij legt ze in de watten en regelt dat zij het eervol en plezierig vinden om jaarlijks aan De 

Minkhof te mogen schenken. 

 

Er is een financiële commissie, die de dagelijkse boekhouding voert en de begroting en het 

financiële jaarverslag opstelt.  

 

Het bestuur overlegt iedere maand. Alle besluiten worden in notulen vastgelegd en middels 

de Nieuwsbrief onder de vrijwilligers verspreid. Daarnaast worden de besluiten opgeslagen 

in een voor iedere belanghebbende toegankelijke map. 

 

4.4  Raad van Advies 

 

In de Raad van Advies wordt deskundigheid op verschillende gebieden bijeengebracht.  

In de raad heeft een deskundige op het gebied van ouderenzorg zitting, die het bestuur 

adviseert t.a.v. verbeterpunten m.b.t. de missie en visie. Hij onderhoudt in overleg met de 

vrijwilligerscoördinator de relaties met verwijzers. Ook deskundigheid op het terrein van 

management,  (vrijwilligers)organisatie en financiën is in de Raad van Advies aanwezig. De 

taken in de raad worden in onderling overleg verdeeld. De raad kan gevraagd en 

ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur. Deze adviesfunctie is relevant voor De 

Minkhof die inzet op versterken van het kwetsbare individu (lichamelijk en geestelijk). De 

Raad vervult een ambassadeursfunctie voor De Minkhof.  
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4.5  Organisatie activiteiten  

 

De vrijwilligersorganisatie is opgezet met werkgroepen: Activiteiten, Gastvrouw/-heer, 

Koken, Werkplaats, PR en Communicatie, Tuin, Schoonmaak, Interieur, Dieren, Energie 

en de Zondagwerkgroep. De directe begeleiding wordt verzorgd door de 

vrijwilligerscoördinator.  

 

 

4.6 Duurzaamheid  

 

Uit zowel ideële als praktische motieven streeft De Minkhof naar een zo optimaal 

mogelijke duurzaamheid qua bedrijfsvoering. Het praktische motief is voornamelijk 

verbeteren van het management van binnenklimaat (temperatuur en geluidsbelasting) en 

energielasten. 

 

5 PR en Communicatie  

 

Omdat blijkt dat de promotie van De Minkhof en het gedachtengoed daarachter 

aanhoudende aandacht vergt, wordt aan de leden van de werkgroep PR&C gevraagd dit te 

structureren middels een communicatieplan. Dit thema behoort binnen het bestuur tot de 

portefeuille van de voorzitter. 

 

5.1 Doelgroep en doel van de communicatie  

 

Naast de direct belanghebbenden – ouderen in de gemeente Lingewaard - en de 

vrijwilligers wil De Minkhof met diverse communicatiekanalen ook hun familie, vrienden, 

kennissen en buren bereiken. Dit is belangrijk om de (geïsoleerde)senioren te bereiken. 

Hierdoor wordt ook gebruik gemaakt van social media. 

 

5.2 Uitvoering  

 

Onze doelgroep wordt direct bereikt door (plaatselijke) kranten, website, flyers, brochures, 

Facebook en indirect door derden, denk aan huisartsen, Buurtzorg, Thuiszorg en 

instanties. 

 

Tijdens de openstellingen is er altijd ruimte en tijd om vrijblijvend kennis te maken. De 

deur staat altijd open. Alternatief is bezoek op afspraak. 

 

Een à twee keer per jaar organiseren we een themabijeenkomst rondom een voor 

senioren relevant onderwerp.  

 

6 Juridische vorm 

 

Stichting De Minkhof is ingeschreven in het stichtingenregister en heeft van de 

belastingdienst toestemming gekregen de ANBI-status te voeren.  
 
 


