
PROJECTINFORMATIE & TOEKOMSTVISIE

LANDBOUW EN ZORG, HAND IN HAND

Een initiatief van Emiliushoeve-vzw Baubo



20 JAAR ERVARING

34 GETALENTEERDE MENSEN

BIOLOGISCHE LAND- EN TUINBOUW

EMILIUSHOEVE

EMILIUSHOEVE-BAUBO VZW : DE INITIATIEFNEMER VAN HET VELDVOLK PROJECT

In 2003 werd Emiliushoeve-vzw Baubo opgericht met als doel
zinvol werk en activiteiten binnen een landelijk kader te bieden
aan mensen met een beperking. Het project werd gestart met 3
hulpboeren in een oude boerderij en schuur aan de Herdersstraat
te Nijlen/Bevel.

Bijna 20 jaar later is dit initiatief uitgegroeid tot een volwaardige
arbeidszorgplaats, waar intussen 34 prachtige, getalenteerde
mensen met veel enthousiasme werken binnen de biologische
land- en tuinbouw, de klussendienst of de keuken.
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VELDVOLK IN EEN OOGOPSLAG

SOCIALE ECONOMIE VOOR EEN DUURZAME

INCLUSIEVE SAMENLEVING

EEN COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP DIE ZORGT

VOOR RECHTSTREEKSE PARTICIPATIE 

EEN LOKLAAL VERANKERDE KORTE KETEN

VERKOOP MET GEVARIEERDE WERKPLAATSEN

WAAROM 

HOE 

WAT 
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KORTE VIDEO OVER VELDVOLK

https://vimeo.com/555708830
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WAAROM PROJECT VELDVOLK 

BESPARINGEN IN DE ZORG OVERWINNEN VIA DUURZAME SOCIALE INNOVATIE 

Begin 2017 werd het persoonsvolgend budget (PVB) beleidsmatig ingevoerd. Een grote
verandering binnen de organisatie van het zorglandschap! Hierbij verschoof het
zorgbudget van de instellingen naar het individu. Het “rugzakje” met financiële middelen
dient om de individuele ondersteuning in te kunnen kopen die je nodig hebt voor de
organisatie van je dagelijkse leven wat betreft wonen, werken en vrije tijd.

Deze verandering werd in eerste instantie met enthousiasme onthaald. Het idee stoelde
op een aantal fijne positieve elementen zoals meer vrijheid, meer integratie, de regie in
eigen handen en zorg op maat voor elk individu.

5 jaar later blijken er jammer genoeg heel wat moeilijkheden en beperkingen te zijn.
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ZORG INSCHALING

Bij de inschaling van de ondersteuningsmiddelen hebben velen een te laag
budget gekregen, waardoor ze vaak hun bestaande ondersteuning niet meer kunnen
betalen. Laat staan... een extra vraag naar een bijkomende ondersteuning.
In 2017 woonde je bijvoorbeeld nog thuis en heb je een PVB gekregen voor de
begeleiding voor je werk/dagbesteding. In 2021 ben je 30 jaar en wil je ook graag
begeleid zelfstandig gaan wonen. Een jarenlange wachtlijst is het antwoord. Niet fijn!



WAAROM PROJECT VELDVOLK 
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WACHTLIJSTEN

Het grootste probleem blijven de wachtlijsten. Duizenden mensen staan nog steeds op
een wachtlijst in afwachting van een budget. Dit is nauwelijks veranderd sinds de
invoering van het PVB in 2017. Mensen zonder budget krijgen hierdoor niet de kans om
zich te ontplooien, een sociaal netwerk uit te bouwen of maatschappelijk van belang te
zijn. 

“Verloren talent, verloren engagement, maar vooral een verloren kans op extra
levensgeluk.” 

Daarom nemen we met het project VELDVOLK het heft in eigen handen. VELDVOLK is een
sociaaleconomisch project, waar de winst integraal gaat naar personeelsmiddelen die
zullen worden ingezet om arbeidsondersteuning te bieden aan mensen met een te klein
of zelfs geen budget.

We gaan voor een samenleving met het accent op SAMEN, recht op
werk en gelijke kansen.
 



Door middel van de oprichting van onze nieuwe vennootschap VELDVOLK met vier
vennoten kunnen we extra werkplaatsen creëren.  

Onze doelgroepmedewerkers participeren rechtstreeks in de activiteiten van
VELDVOLK. De begeleiding op de werkplaatsen wordt voorzien vanuit Emiliushoeve.

 COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP

EEN SOCIAAL, ECOLOGISCH EN ECONOMISCH PROJECT DOOR MIDDEL VAN SAMENWERKING 

De vennoten

 Baubo vzw (projectontwikkelaar arbeidszorgprojecten)
 Emiliushoeve vzw Pegode (zorgondersteuning)
Herderhof/Herdersbloem (biologisch tuinbouwbedrijf met groentepakketten en
veldbloemen)
VARK (scharrelvarkensbedrijf en veehouderij)

 Sociaal: het creëren van een inclusieve tewerkstelling.
 Ecologisch: het telen van biologische land- en tuinbouwproducten, voortdurende
aandacht voor biodiversiteit en duurzaamheid.
Economisch: het herbesteden van winst tvv nieuwe arbeidszorgplaatsen voor onze
doelgroepmedewerkers.

Onze pijlers 
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COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP

Zorgwerkplaats (enclave) Bio Groentenpaketten

Bio Veldbloemen Bio Groenten voor winkel en soep

ArbeidszorgtrajectenProjectontwikkeling 

Infrastructuur
Marketing en communicatie voor
VELDVOLK

vzw Baubo

Herdershof &
Herdersbloem 

Emiliushoeve
vzw Pegode

VARK

Bloemen Zelfpluktuin

Begeleiding  werkvloer

Verwerking producten

Bio Scharrelvarkensvlees

Bio Rundsvlees

Zorgwerkplaats (enclave) 

Bio Groenten voor winkel 
en soep 

Doe-mee dagen
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Management, verkoop, onderhoud en bediening in de winkel
Verwerking van biologische groenten tot heerlijke soep, de verpakking en levering via
de bakfietstoer
Tuinbouw Herdershof en Herdersbloem
Scharrelvarkenshouderij en veehouderij VARK
Educatieve Doe-mee dagen 

GEVARIEERD AANBOD 

EEN KADER VOOR ONTWIKKELING VAN ONZE MEDEWERKERS 

Bestaande werkplaatsen van Emiliushoeve:

 Zorgboerderij
 Landbouw
 Klussendienst
 Groendienst

 Atelierwerking
 Hondentraining
 De dagelijkse keuken

 

15 VTE ARBEIDSZORGPLAATSEN 

2.5 VTE REGULIERE JOBS

Nieuwe jobs en werkplaatsen VELDVOLK:
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WAT BIEDT DE HOEVEWINKEL 

VAN BOER TOT BORD VIA KORTE KETEN VERKOOP

Gecertificeerde bio groenten van Herdershof waaronder ook bewaar- en
wintergroenten
Verse en gedroogde boeketten veldbloemen van Herdersbloem
Kruiden en thee van Emiliushoeve
Zelfpluk dahlias van Emiliushoeve
Vers vlees per kilo en vleespakketten van VARK alsook worst, paté, stoofvlees...
Taarten hartig en zoet van Emiliushoeve
Dagverse soep per liter
Verrassende kunst van eigen atelier

Groentepakketten en Soep worden ook  aan huis en in het dorp geleverd via de
bakfietstoer (Soep t’erin).

AANGEVULD MET PRODUCTEN

VAN LOKALE BIO LANDBOUWERS EN VERWERKERS
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Gespecialiseerd in de teelt van meer dan 40 gewassen waar ook de kippen
rondscharrelen. De gehele oogst gaat naar 385 gezinnen die een weekabonnement
hebben voor groenten, fruit en eieren.

Want lokaal eten is niet alleen een duurzame keuze, maar gaat ook over bewuste
betrokkenheid.

Herderhof biedt deelnemers van Emiliushoeve de mogelijkheid om ervaring op te doen
binnen hun tuinbouwbedrijf via het statuut beleidswerk of groene zorg. De begeleiding
wordt voorzien door Emiliushoeve. 

www.herdershof.com

HERDERSHOF & HERDERSBLOEM

HERDERSHOF IS EEN BIO GECERTIFICEERD TUINBOUWBEDRIJF EN ZORGWERKPLAATS

HERDERSBLOEM TEELT VERSE & GEDROOGDE

SNIJBLOEMEN VOOR FLORISTEN.

Voor VELDVOLK zullen er veldboeketten gecreëerd worden!
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Gespecialiseerd in Duroc varkens en Galloway koeien.

Verkoop van eigen varkens en rundsvlees op de hoeve. Een bedrijf
waar de varkens nog in de grond wroeten en een modderbad
kunnen nemen. De koeien grazen zoveel mogelijk buiten op de
weides en onderhouden mee ons landschap.

VARK

VARK IS EEN KLEINSCHALIG VEEHOUDERIJBEDRIJF EN ZORGWERKPLAATS,

SINDS 2017

BUITEN GEWOON GOED ! 
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ONS ECOSYSTEEM VAN  MENSEN EN ORGANISATIES

VENNOTEN
Baubo vzw

Emiliushoeve vzw - Pegode vzw
Herdershof - Herdersbloem

VARK bv

ZORG

ORGANISATIES 

GESTEUND DOOR

CLIENTEN

BEGELEID WERK EN 

GROENE ZORG

Veehouder Jos Tops
landbouwer Marc Vermeiren

Natuurpunt
De landgenoten

Rivierland

DLV 
Ferm

DIRECTE

SAMENWERKINGEN

De drie wilgen
Milagrow bioboerderij

Soep t’erin Kontich
IJs hoeve Bevel

Lier Honing (vereniging imkers)

DOE MEE DAGEN &

ACTIVITEITEN VANUIT

DE EMILIUSHOEVE

Scholen Nijlen/Lier
Zorgcentra

Particulieren 
Bedrijven 

OVERHEDEN

Gemeente Nijlen
Provincie Antwerpen

Vlaanderen

Een groot netwerk aan sympathisanten
Lions Lier

Soroptimisten Lier

VAPH ( persoonsvolgend budget)
OCMW

RTH
Bijzonder Onderwijs

Opleiding orthopedagogie AP Antwerpen en
Karel de Grote Hogeschool
Opleiding dierenverzorging

STAGE EN

ERVARINGSWERKPLAATS

The Barn
Landwijzer
Githo Nijlen

Regenboogschool
Steinerschool
DLV Iona VZW
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MEERWAARDE IN DE STREEK

WE VERGROTEN DE BETROKKENHEID VAN CONSUMENTEN TAV DE PRODUCTIE, DE KWALITEIT

VAN VOEDING EN DE APPRECIATIE VOOR HET WERK.

De hoevewinkel bevindt zich in de Steynehofweg te Bevel (Nijlen) op wandelafstand van
Emiliushoeve, Herdershof en Vark en schuin tegenover de Ijshoeve.

VELDVOLK ligt aan het ‘oude’ diamantpad, het fietsnetwerkknooppunt 24–34 en het
wandelroute knooppunt 22–16 van het Merodebos en trekt naast inwoners van de
gemeente Nijlen ook wandelaars, recreanten en toeristische fietsers aan. 

Ook zal VELDVOLK deel uitmaken van de Cluster Kruiskensberg, een toeristisch project
dat de omgeving op de kaart wilt zetten. Hiernaast zal VELDVOLK zich openstellen voor
rondleidingen, proefdagen en andere evenementen om de buurt te betrekken bij het
concept. Ook de werking van de vennoten Herdershof en VARK zullen opengesteld
worden voor bezichtiging en participatie in de vorm van doe-mee-dagen en
rondleidingen.
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met een belevingsroute die alle aspecten in de
buurt aanwezig met elkaar verbindt, toegankelijk voor iedereen.

EEN TOTAALCONCEPT
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Zo zorgen we ervoor dat onze doelgroepmedewerkers in hun nieuwe rol kunnen groeien zonder druk te
ervaren. Hun begeleiding blijft het vertrouwde team van de Emiliushoeve.

Voor het management van VELDVOLK zijn er twee talentvolle pareltjes komen aanwaaien op de Emiliushoeve.
Anne zal instaan voor het project management tijdens de opstart, alsook het management en de uitbouw
van de hoevewinkel. Kristel zal de raad van bestuur vervoegen en mede verantwoordelijk zijn voor de
strategische groei van het project.

Samen kunnen we dit project neerzetten! Een echt bedrijf, met kwaliteitsproducten, echte klanten en
gemotiveerde doelgroepmedewerkers, maar daarvoor hebben we jullie nodig.

We zijn begonnen aan de verbouwingen en hebben reeds een groot deel van de nodige fondsen via giften
en sponsoring binnengehaald, maar voorlopig  missen we nog een deel van het benodigde budget voor het
totale project. Na een jaar zonder evenementen hebben we minder inkomsten dan gepland. Een grote
streep door de rekening in deze bouwperiode.

Help ons dit mooie project waar te maken! Dat zou prachtig zijn!

WACHT, ZEGGEN DE LIJSTEN.

DOEN ZEGGEN WIJ!

IEDEREEN HEEFT RECHT OP EEN WAARDEVOL LEVEN!

SAMEN KUNNEN WE DIT PROJECT NEERZETTEN

WE WILLEN VELDVOLK DE KANS GEVEN ORGANISCH TE GROEIEN ZONDER LENING EN HOGE MAANDELIJKSE LASTEN 
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Privé fiscaal aftrekbare gift (45% van het geschonken bedrag) 
Gift via vennootschap

met vermelding op de website 
met vermelding op heel ons digitaal platform
met vermelding op...

Je kunt project VELDVOLK steunen: 

VIA GIFT

Project Rekeningnummer: BE10 0000 0000 0404 - BIC: BPOTBEB1
Begunstigde: Koning Boudewijnstichting
gestructureerde mededeling: 623/3661/90065
 

VIA SPONSORING 

 Neem contact op voor meer info.

Zo help je ons onze winkel en verwerkingsruimte mee uit te bouwen!

STEUN ONS

KUNT U ONS HELPEN?

KENT U IEMAND OF EEN BEDRIJF DAT ONS KAN HELPEN?

K UNT U OP EEN ANDERE MANIER IETS VOOR ONS BETEKENEN?
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ZO HELP JE ONS ONZE WINKEL EN VERWERKINGSRUIMTE MEE UIT TE BOUWEN!

ALVAST BEDANKT VOOR JOUW BIJDRAGE!



WIL JE MEER WETEN? 
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+32 495 16 78 23
Saskia Benus

Emiliushoeve
Herdersstraat 31
2560 Nijlen/Bevel

Steynehofweg 8 A
2560 Nijlen/Bevel

VELDVOLK www.emiliushoeve.beemiliushoeve@hotmail.com
vzwbaubo@emiliushoeve.be

 

NEEM CONTACT OP! BRENG EEN BEZOEKJE!

DANKJEWEL!
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