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Denk groot, begin klein

Interview met Ingrid Havermans van Zorghoeve Kakelbont

In de Dinteloordse polder te midden van de appel- 
en perenbomen ligt Zorghoeve Kakelbont. Een 
boerderij met fruit en heel veel kippen die buiten 
rondscharrelen. Kwetsbare ouderen vinden er 
dagopvang die bij hen past. Jongeren die het nodig 
hebben krijgen een extra steuntje in de rug door er 
een diploma te halen of gewoon even weg te zijn van 
thuis. Elders op het terrein spelen kinderen of vieren 
feest. Een kakelbont gezelschap dus.

De boerderij is van Marianne en Joost van Riet-
Rommens. Marianne leidt hier samen met Ingrid 
Havermans de Stichting Zorghoeve Kakelbont. De 
Zorghoeve heeft als doel deelnemers te laten groeien 
in hun zelfvertrouwen, hun krachten te ondersteunen en 
de deelnemers te begeleiden bij hun ontwikkelpunten. 
Marianne heeft de opleiding HBO Jeugdwelzijnswerk 
afgerond en als aanvulling post HBO management 
Welzijn en Gezondheidszorg. Ingrid heeft een verpleeg-
kundige achtergrond op diverse fronten.
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Marianne en Ingrid hebben elkaar leren kennen, 
doordat de zoon van Ingrid bij Kakelbont voor dagbe-
steding kwam. Hij kwam alle middagen in combinatie 
met begeleiding op een andere locatie. Daar kreeg hij 
begeleiding voor onderwijs. Een soort voorloper van 
wat Kakelbont nu doet bij de leervoorziening. Marianne 
kreeg ruimte voor haar ideeën van uitbreidingsmogelijk-
heden voor Kakelbont. Ingrid had ook ideeën over zorg 
voor jongeren, die niet in het huidige schoolsysteem 
passen vanwege gedragsuitdagingen en ambitie om 
daar iets mee te gaan doen. Hun ideeën en persoonlijk-
heden matchten zodanig dat ze dit verder zijn gaan uit 
bouwen tot wat ze nu gerealiseerd hebben.

Genezende omgeving
De ligging maakt Zorghoeve Kakelbont bijzonder. In 
vergelijking tot andere zorghoeves ligt het echt in de 
polder ondanks dat het toch maar 4 minuten van de 
snelweg vandaan is. Het is een bedrijf met fruitteelt wat 
het vrije gevoel ook versterkt. De ruimte, rust en het 
groen nemen stress weg, zowel bij deelnemers vanuit 
de diverse dagbestedingstrajecten als bij de begelei-
ders als de gasten bij de Brasserie.

Daarnaast maken de combinatie van activiteiten op 
het bedrijf, regulier productiebedrijf gecombineerd 
met zorg, en de Brasserie deze plek bijzonder. De 
Zorghoeve richt zich ook op de regio, met als doel het 
gebied meer onder de aandacht te brengen. Daar is 
vooral de Brasserie een mooie schakel tussen boerderij 
en burgerij.

Brasserie Kakelbont
De Brasserie opende begin 2015 haar deuren. In de 
beleef- en natuurtuin bij de Brasserie zijn veel kinder-
activiteiten zoals speurtochten en kinderfeestjes. Op 
deze manier krijgen kinderen meteen iets educatiefs 
mee. Kinderen maar ook volwassenen zijn zich er vaak 
helemaal niet van bewust wat er allemaal komt kijken 
bij ’t leven op de boerderij. Dat er bijvoorbeeld maar 1x 
per jaar een appel van de boom valt. Datzelfde geldt 
voor eieren, wat gebeurt er allemaal voordat een ei op 
je bord ligt. Door ze hier bewust van te maken krijgen 
kinderen meer respect en waardering voor voeding. 

Kinderen hebben bij Kakelbont de ruimte, ze kunnen 
er heerlijk ravotten en ondertussen krijgen de ouders 
informatie over het gebied. De Brasserie is ook gast-
heer van Waterpoort. Bezoekers worden gestimuleerd 
om op ontdekking te gaan in het gebied. Er is van alles 
te beleven.

De Brasserie richt zich met de beleefspeeltuin vooral 
op kinderen en hun ouders. Daarnaast op bedrijven, er 
zijn diverse vergadermogelijkheden. De Brasserie orga-
niseert ook uitjes voor bedrijven, vriendengroepen en 
families en legt juist met deze uitjes de verbinding. Zo is 
er een arrangement met Fort Sabina en zijn er plannen 
met andere ondernemingen. Deze verbindingen zijn 
ontstaan tijdens de Waterpoort Academy.

Waterpoortnetwerk
Volgens Ingrid is de toegevoegde waarde van het 
Waterpoortnetwerk het versterken van verbindingen 
waardoor je elkaar veel makkelijker kunt vinden. Maar 
ook het ondersteunen van uitdagingen waar je tegen 
aan loopt. Zoals dat bij de Waterpoort Academy 
gebeurt.
Ingrid en Marianne deden in 2014 mee aan de 
Waterpoort Academy. Zij hadden een droom; “Een 
verharde weg bij Kakelbont”. 
Er lag een onverhard pad dat in droge tijden voor veel 
stof zorgde en in natte tijden slecht begaanbaar was. 
Vooral ook voor de ouderen was dit eigenlijk niet te 
doen en met zo’n stoffig pad kun je geen toeristen ont-
vangen. Gesprekken met de gemeente leverden begrip 
op maar geen toezeggingen. De gemeente had de weg 
niet begroot dus waren er op korte termijn geen moge-
lijkheden. Maar Ingrid en Marianne legden zich daar 
niet bij neer. De weg moest er komen ook al was er 
eigenlijk geen geld voor en paste het niet in de plannen 
van de gemeente. Gevoelsmatig wisten ze dat het goed 
zou komen dus hielden ze vol.

De Academy heeft hen vooral geleerd de meerwaarde 
voor het hele gebied te zien en dit ook duidelijk te 
maken. Ze leerden hoe je die gesprekken voert en 
ook om niet af te wijken van je tijdspad. Daarnaast de 
details niet vergeten, wie heb je nodig en hoe krijg je de 
juiste partijen mee.

Kakelbont had zelf geen geld om de weg aan te 
leggen. Daarnaast is het ook een openbare weg. De 
weg dient zoveel meer dan alleen een voordeel voor 
de boerderij. De gemeente zag de meerwaarde maar 
zij bleven bij hun standpunt dat het niet begroot was. 
Wat nu? Daarom namen Ingrid en Marianne zelf contact 
op met de BAM, die de wegen in de gemeente aan-
legt. Zij spraken met Ron van Zoelen en hij snapte het 
probleem en zag de noodzaak. Uiteindelijk dankzij het 
vele lobbyen door diverse partijen, een scherpe prijs 
van de BAM, uiteindelijk toch de medewerking van de 
gemeente en een eigen bijdrage van Kakelbont zelf 
kwam op 15 december 2014 de weg er toch. Het was 
echt een kwestie van volhouden, goede mensen om 
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je heen, het gemeenschappelijk belang benadrukken. 
Ingrid geeft aan dat je duidelijk moet maken dat je het 
niet alleen uit eigen belang moet doen. En dat het een 
kwestie is van samenwerken en verbinden.

“Geld volgt ideeën”
Volgens Ingrid wijst de Waterpoort Academy er iedere 
keer opnieuw op dat je focus houdt, denk aan de win-
win. Wie heeft de regie en vooral volhouden. Belangrijk 
om steeds in de juiste ontwikkelmodus de gesprekken 
aan te gaan. Dat het belang dient voor iedereen. En 
laat het niet alleen over geld gaan. Het geld volgt de 
ideeën. Ingrid: “Als je ideeën goed en zuiver zijn, dan 
komt het geld vanzelf. Linksom of rechtsom”. 
Want er is meer. Ingrid en Marianne geloven er heilig 
in dat als je ergens in gelooft dat je het ook voor elkaar 
krijgt. Zij zijn er van overtuigd dat het echt zo werkt. 

Zo groot moet je denken!
Kakelbont denkt ook buiten de grenzen en zoekt naar 
mogelijkheden om buitenlandse toeristen naar het 
gebied te krijgen. Hoe leuk is het voor bijvoorbeeld 
Japanners om te kijken hoe het er bij een local aan toe 
gaat. Zo groot moet je denken! Er zijn ook allerlei ver-
bindingen te leggen met de Deltawerken, het museum 
van Merijntje Gijzen of de Dintelse Gorzen. Kakelbont 
zoekt ook naar mogelijkheden om met andere bedrij-
ven elkaar te versterken. Niet denken vanuit de con-
currentiepositie maar wat is specifiek voor jouw bedrijf 
en hoe vul je elkaar aan. Ze zijn ook aangesloten bij 
Boerderijuitjes en Bourgondisch Brabant waar ook de 
verbinding is gelegd met busmaatschappijen. 

Toekomstplannen
De Zorghoeve is nu bezig om een kwaliteitsslag te 
maken. De afgelopen periode zijn ze zo hard gegroeid. 
De opvang van jongeren is flink uitgebreid. De pro-
cedures worden de  komende tijd nog beter op orde 

gebracht. De zorgwereld vraagt veel van zorgboer-
derijen. Kakelbont is hierbij ook geconfronteerd met 
tegenstrijdige wet- en regelgeving waar ze iedere keer 
toch op zoek gaan naar een oplossing. En iedere keer 
lukt dat ook weer. De tegenstrijdigheid zit ‘m in de com-
binatie van zorg en onderwijs. Dat kan volgens de hui-
dige wet- en regelgeving niet. Zorg verwijst voor budget 
naar het onderwijs, maar dat kan niet. Kakelbont biedt 
geen regulier zorgtraject. Zonder de zorg kan er geen 
onderwijs geboden worden. Kakelbont heeft keer op 
keer verteld hoe het hier werkt en wat hun visie is, dat 
deze puur en eerlijk is. Op deze manier lukt het ze 
iedere keer toch om de benodigde gelden voor elkaar 
te krijgen net zo als het gelukt is om de weg aan te 
laten leggen.
Kakelbont heeft ook vergevorderde plannen voor een 
samenwerking met het voortgezet onderwijs zodat uit-
vallers hun studie bij Kakelbont kunnen voortzetten.
Daarnaast zijn er diertjes in de Beleeftuin gekomen én 
er komt een Pipowagen in de boomgaard waar bezoe-
kers kunnen genieten van een high-tea. En dat maakt 
dit werk zo leuk, zegt Ingrid: “De diversiteit, dat ik naast 
het leidinggeven zelf handveger en blik ga halen bij 
Ikea voor de Pipowagen en de lammetjes mee voer”.

De Kakelbonder 

In de Brasserie kun je ook genieten van de ‘Kakelbonder’ appeltaart. Na de asperges is de ‘Kakelbonder’ het 
tweede officieel erkende streekproduct van de Brabanse Wal. De kok van de Brasserie Marc den Toonder 
bedacht de appeltaart en bereidt deze samen met de jongeren én ouderen uit de dagbesteding en onderwijs.
Dit sociale aspect maakt de appeltaart, die vol lokale en streekeigen producten zit, speciaal. De belangrijkste 
ingrediënten voor het beslag zijn de vrije uitloopeieren én de appels van het eigen bedrijf. Het meel komt van 
akkerbouwbedrijf Van Dis uit Oude Molen.

Deze overheerlijke ‘Kakelbonder van de Brabantse Wal en Waterpoort’, zoals de lekkernij officieel heet moet je 
een keer geproefd hebben!

 Ingrid: “Als je ideeën 
goed en zuiver zijn, 
dan komt het geld 
vanzelf. Linksom of 

rechtsom.”


	‘Wij zijn Waterpoort!’
	En nu business!
	Spelen aan de Binnenschelde
	Mijn 3-P’s: Passie, Personen en Plekken
	Een ontmoeting aan de keukentafel
	Van Tokyo naar Tholen
	Trots op 
	Cruijslandse kreken
	Decentraal Energiemanagement Waterpoort: een oude vorm van duurzaam ondernemen in een nieuw jasje
	Tholen, ligging in de luwte op een driesprong
	Gepassioneerd werken aan een gedroomd gebied
	Gastelse Kaarten bevatten schat aan informatie
	Reinier  gaat voor het volle pont(je)
	Omdenken: leren van jongeren
	Suiker Unie: waterfabriek in plaats van suikerfabriek?
	Een bezoek aan Waterpoort: meer dan de moeite waard! 
	Oudenbosch bouwt aan ‘Waterpoort naar Rome’
	Agrariër is niet alleen je beroep, maar ook je leven
	De Keenesluis komt weer tot leven
	Waterpoort Academy
	Tegen de wind in met de Waterpoort Academy
	Allure in de 
Steenbergse haven
	Wat is de ‘output’ van de ‘input’?
	Denk groot, begin klein
	Galathese haven: van puinbak tot speeltuin
	Laat de Chinezen maar komen!

