Nieuwsbrief Maart 2022.
U zult zich wel afvragen of er nog iets gebeurt bij de Stichting
Landschapskudde Oost Achterhoek en aan de Blankersweg nr. 6 in Kotten. Zijn
er nog schapen? Is de Belevenisboerderij nou al klaar of zijn ze aan het
verbouwen? En vooral….. waarvoor draag ik bij met mijn donatie aan de Stichting
Landschapskudde Oost Achterhoek?
Nou, wij kunnen u gerust stellen! Ook al heeft deze nieuwsbrief veel te lang op zich laten
wachten: er gebeurt echt van alles, en er is al heel veel gedaan en gerealiseerd.
Het is de moeite waard om eens te gaan kijken! Wanneer u dat allemaal één voor één gaat
doen, komt er van werk op het erf door Roelof en Tessa niets meer terecht, daarom doen wij
aan het eind van deze nieuwsbrief een voorstel om allemaal samen te komen kijken op
8 mei a.s. Daarover straks dus meer. Maar eerst…

Foto: Belevenisboerderij aan de Blankersweg 6 in Kotten

Even een ‘geheugenopfrisser’:
U weet al dat Roelof en Tessa vorig jaar januari (in 2021 dus) de boerderij, waar zij jarenlang
gepacht hebben gewoond en waarvan de pacht afliep, gekocht hebben. Op dat moment
konden zij dus van start gaan met het realiseren van hun droom: een boerderij rondom de
schaapskudde van Roelof waar van alles omheen te doen is.
Het was een droom, maar wel gebaseerd op bittere noodzaak: alleen van de inkomsten van
begrazingsopdrachten met een schaapskudde kan geen enkele zelfstandige herder leven. Dat
was ook de reden dat de Stichting Landschapskudde Oost Achterhoek ooit is opgericht:
financiële ondersteuning bieden aan de herder om op die manier de schaapskudde in de
Achterhoek te behouden. Want zonder die steun zou de kudde onherroepelijk verdwijnen! Dit
is en blijft het werk van de Stichting en dat kan zij doen mede dankzij uw bijdragen. Naast uw
bijdragen moesten en moeten er echter ook andere inkomstenbronnen worden gevonden door
Roelof en Tessa en als ondersteuning ook door de Stichting Landschapskudde.
Om de Schaapskudde en Belevenishof Achterhoek, zoals de officiële naam tegenwoordig luidt,
te realiseren en daarmee een aanvullende inkomstenbron te genereren, heeft de Stichting
grotere en kleinere bijdragen toegezegd gekregen.
Ook hebben velen van onze trouwe donateurs een extra gift gedaan ter ondersteuning.
Waarvoor nogmaals onze grote dank! Vanuit deze bijdragen zal de Stichting Landschapskudde
mee betalen aan promotie en publiciteit van de Schaapskudde en Belevenishof en aan het
meubilair en de inventaris van de workshopruimtes.
Ook is er eind vorig jaar een aanvraag gedaan voor een LEADER-subsidie (een subsidie via de
Provincie Gelderland uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling), waarvoor
ook de gemeente Winterswijk zich sterk heeft gemaakt. De eerste berichten waren weliswaar
positief maar de doorlooptijd van zo’n aanvraag zou wel een half jaar kunnen duren. Wat
schetst onze verbazing? Deze week kregen we het bericht dat de subsidie is toegekend!!!!!
Wat een geweldig nieuws en een zeer aangename verrassing!!

De subsidie is een mooie basis om te starten met de verbouwing. Daarnaast is een evenredig
deel eigen financiële middelen vereist.
Nu de subsidie is toegekend kunnen Roelof en Tessa de schuur verbouwen tot schaapskooi en
kan de deel verbouwd worden tot ruimtes voor workshops e.d. Deze klussen zijn te groot om in
eigen beheer te doen, dus is daarvoor een aannemer gevonden.
Nadat vorig jaar alle aanvragen voor de benodigde vergunningen waren goedgekeurd en
intussen niet te gaan zitten ‘duimendraaien’ tot de uitslag van de LEADER zou komen, zijn
Roelof en Tessa met eigen financiële middelen en vooral met eigen inzet alvast begonnen aan
allerlei werkzaamheden. Een groot deel van het erf en de wei erachter zijn opnieuw ingericht
waarvoor enorme hoeveelheden aarde moesten worden verplaatst, alles overwoekerende
braamstruiken moesten worden verwijderd, puin uit de grond werd opgeruimd en alles ook
weer geëgaliseerd moest worden. Helaas zal veel van wat zij nog meer gedaan hebben straks
niet meer zichtbaar zijn: honderden meters buizen, slangen en kabels zijn in de grond
verdwenen om de voorzieningen voor de kleinschalige camping te realiseren.

Foto: Grondwerk toekomstige camping

Wel zichtbaar zijn de boompjes en struiken die de contouren van de camping inmiddels
aangeven. Om de camping te kunnen openen moeten natuurlijk ook de sanitaire voorzieningen
in orde zijn. Roelof en Tessa zullen binnenkort beginnen met het slopen van een deel van de
schuren om op die plek de toiletten en douches te maken.

Foto; Proef camperen

Nu is er nog tijd om het nodige sloopwerk en allerlei voorbereidend werk zelf te doen maar
zodra het weer beter wordt, moet Roelof er natuurlijk ook weer op uit met de kudde en dan
worden de mogelijkheden voor de eigen inzet veel minder.
Wij kunnen ons voorstellen dat u nu denkt: zien we de herder dan niet meer met zijn kudde in
de gemeenten Oost Gelre en Winterswijk?
Jazeker wel: de komende vier jaar heeft Roelof (weer) de begrazingsopdracht van de
Gemeente Oost Gelre. Wij hopen voor de gemeente Winterswijk de vuilnisbelt achter Obelink
weer te mogen begrazen.

Foto: Schapen op de vuilnisbelt in Winterswijk

Zoals gebruikelijk staan de schapen en geiten in de winter op verschillende adressen in de
omgeving. We hopen, met Roelof en Tessa, dat de schapen de volgende winter grotendeels bij
de boerderij zullen kunnen doorbrengen en dat daar ook weer lammetjes geboren kunnen
worden, zodat we weer echte lammetjesdagen kunnen organiseren.

Uitnodiging:
Dit voorjaar worden er beperkt lammetjes verwacht, maar we hopen dat jullie die kunnen
bewonderen op zondag 8 mei a.s. Dan is er ook gelegenheid om te kijken wat er intussen allemaal
gebeurd is op het erf en het omliggend terrein aan de Blankersweg 6 in Kotten.
We hopen u allemaal te ontmoeten op zondag 8 mei 2022 vanaf 14.00 uur.
Laat even weten per email (info@landschapskudde.nl) of je van plan bent te komen en met hoeveel
personen, zodat we rekening kunnen houden met het aantal te verwachten mensen.

RSIN-nummer:
850692106

Uw gulle bijdrage aan de Stichting is aftrekbaar!

Het Bestuur en de Raad van Advies van de Stichting Landschapskudde Oost Achterhoek bestaat
uit: Bart Jan Krouwel, Monique te Lindert
Jeroen Keetels, Dennis Lankhuijzen, Dick Ubbels, Peter Wilke
en natuurlijk Roelof Kuipers en Tessa Engelhard.
Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief stuur dan een mailtje naar het bestuur van de Landschapskudde
Oost-Achterhoek.
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