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HET IS ZO VER!!!!!!

Samen met Roelof en Tessa heeft het Bestuur van de Stichting Landschapskudde Oost Achterhoek
de laatste maanden heel veel werk verzet om de droom van Roelof en Tessa werkelijkheid te laten
worden. Vrijdag 15 januari 2021 is de boerderij aan de Blankersweg nr. 6 in Kotten in eigendom
overgegaan naar Roelof en Tessa. Weliswaar moet ‘het grote werk nog beginnen’, maar het begin
is er. Nu Tessa en Roelof eigenaren zijn van de boerderij kunnen zij, gesteund door de Stichting
Landschapskudde Oost Achterhoek, hun plannen gaan realiseren. De bouw van de schaapskooi op
eigen terrein is een grote droom van de schaapherder, zoals het organiseren van workshops om
wol en vachten te verwerken een droom van Tessa is.

De Belevenisboerderij
De afgelopen maanden is gewerkt om alle plannen voor de Belevenisboerderij en de mogelijke
activiteiten, die daar kunnen plaatsvinden, uit te werken. We schreven al eerder dat de
schaapskooi daarbij van wezenlijk belang is. Om voortaan de schapen én hun lammeren in het
voorjaar op het eigen terrein te hebben, is een droom die werkelijkheid wordt voor Roelof. De
bestaande schuur moet daarvoor natuurlijk wel verbouwd worden. Om workshops te kunnen
geven moeten er ruimtes in de bestaande deel worden gebouwd, die daarvoor geschikt zijn. Zoals
bij iedere verbouwing val je zo van het een in het ander bij oude gebouwen. Het vervangen van de
asbestdaken is daarbij een eerste vereiste.
Op het weiland naast de boerderij zal een mini camping worden gerealiseerd waar mensen, die
vooral willen genieten van de rust en ruimte in het Winterswijkse en van het leven als
schaapherder, eens van dichtbij willen mee maken, welkom zijn. Natuurlijk is in de plannen
rekening gehouden met de omwonenden, zodat zij geen hinder zullen ondervinden van de
camping gasten.
Voor de gasten op het terrein, zowel van de camping, de workshops als ook andere recreanten
moeten wel sanitaire voorzieningen worden gebouwd.
Dan moet ook het ‘museum’ van Roelof met al zijn historische karren nog een plek vinden in het
geheel. Deze collectie is de moeite van een bezichtiging meer dan waard.

De financiële middelen, van noch de Stichting Landschapskudde noch van Roelof en Tessa, laten
toe dat alles in één opdracht uitgevoerd kan worden. Daarvoor is de Stichting nog op zoek naar
fondsen.
Tot onze vreugde hebben we inmiddels al toezeggingen voor financiële bijdragen ontvangen van:

De Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg;

Stichting Roelvink Fonds;

Prins Bernhard Cultuur Fonds Gelderland;

Stichting Fonds Henk van Ommen

Rabobank Clubsupport.

Sommige toegezegde bedragen zijn lager uitgevallen dan we hadden gehoopt maar………. ‘we zijn
blij met iedere bijdrage’. Van de fondsen die we hebben aangeschreven hebben er ook enkele
afwijzend gereageerd, hetgeen natuurlijk als heel teleurstellend is ervaren.
We zijn dus nog wel op zoek naar andere mogelijkheden voor financiële bijdragen in de vorm van
donaties of sponsoring.
De aanvraag voor een LEADER-subsidie, waarvoor de gemeente Winterswijk de co-financiering al
heeft toegezegd, hopen we nu ook snel ‘de deur uit’ te kunnen doen, maar daarvoor moet nog wel
wat ‘voorwerk’ worden gedaan.
Heel blij zijn we met de gulle gaven van particuliere donateurs. Zo hebben tientallen vrienden van
de kudde extra donaties gedaan en hebben particulieren naar aanleiding van een Kerstverhaal van
de Johanneskerk in Lichtenvoorde ook een financiële bijdrage geleverd.
In september jl. is er een informatiebijeenkomst geweest op de boerderij aan de Blankersweg om
donateurs nader te informeren over de plannen. Naar aanleiding daarvan hebben donateurs ook
kennis en arbeid als vrijwilligersbijdragen in het vooruitzicht gesteld.
De Stichting Landschapskudde heeft grote waardering voor de wijze waarop medewerkers en het
college van B & W van de gemeente Winterswijk meedenken en meewerken aan de plannen voor
het behoud van de schaapskudde in de gemeente. Veel dank daarvoor!

Geen lammetjesdagen.
Helaas zullen er dit jaar geen lammetjesdagen worden gehouden omdat er dit jaar niet veel
lammetjes zullen zijn. Met het oog op de plannen zijn de meeste ooien vorig najaar niet gedekt.
We rekenen er op dat we u volgend voorjaar kunnen uitnodigen om lammetjes te komen kijken.

Oproep voor nieuwe vrienden-donateurs voor de Stichting Landschapskudde..
De Stichting Landschapskudde Oost Achterhoek heeft al de nodige vrienden/donateurs, zoals u die
deze Nieuwsbrief krijgt. Maar, als u in uw omgeving (vrienden, familie, buren, kennissen, relaties)
mensen kent, die misschien ook wel vriend/donateur/sponsor willen worden, laten ze zich
daarvoor aanmelden via ons e-mailadres!!

Voor nadere informatie zie de website van de Landschapskudde Oost-Achterhoek (www.landschapskudde.nl) Of like
en volg ons op facebook landschapskudde oost-achterhoek of landschapskudde oost gelre
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