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Vooraf
De Passiflorahoeve
en vlindertuin
Openingstijden:
Van juni t/m september
10.00 - 16.00 uur
(Zondags altijd gesloten)
Parkeren is natuurlijk gratis!
Entreeprijs:
Volwassenen € 6,50,
Jaarkaart € 20,Kinderen van 4 - 10 jaar € 4,50

Telefoon:
0318 - 457 411
06 - 21 475 425

Info en colofon

Uw gastheer en -vrouw:
Piet en Heintje Moerman

Uitnodiging

Vanuit een innerlijke drive om zijn medemensen in (psychische) nood te helpen
biedt Piet Moerman een juiste vorm van praktische hulpverlening. Naast zijn werk,
als eigenaar van de Passiflorahoeve, geeft hij mensen die kampen met persoonlijke
nood concrete handvatten om hun leven weer op de rit te krijgen.
Een opleiding hiervoor heeft Moerman niet genoten, echter, beleefde ervaring biedt
wellicht de meeste kennis en begrip voor de medemens en hoe ermee om te gaan.
Door niet de symptomen te bestrijden, maar de oorzaak van het probleem aan te
pakken, kan vervolgens de weg naar herstel worden ingeslagen. “Mensen met psychische problemen kunnen helemaal genezen. Daar ben ik zeker van. En vaak is het
zo, hoe zieker iemand is, hoe gemakkelijk ik hem of haar kan helpen. Veel woorden
heb ik niet nodig, vanuit mijn eigen ervaring voel ik iemand haarfijn aan.”
Wij mogen dit dankbare werk al geruime tijd doen. Op zaterdag 28 mei 2016 is het
12½ jaar geleden dat Zorgboerderij Passiflorahoeve werd opgericht. Een mijlpaal!
Met deze feestelijke jubileumuitgave hopen wij u een kijkje in onze keuken te
geven. Op naar de volgende 12½ jaar! We wensen u veel leesplezier en wij hopen
u te zien bij de Passiflorahoeve!

Adres:
Oud Willigerweg 1
6732 GB HARSKAMP

UITNODIGING RECEPTIE
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Nu

Toen

Met vriendelijke groet,

Piet en Heintje Moerman

oprichters Zorgboerderij Passiflorahoeve

E-mail:
info@passiflorahoeve.nl
Website:
www.passiflorahoeve.nl

Rekeningnummer:
NL95 RABO 0126 3709 15

ANBI / RSIN nummer:
813094859 (belastingdienst)

D.V. Zaterdag 28 mei 2016, tussen 14.00 - 16.00 uur, staan wij even stil bij het 12½ jarig
jubileum van zorgboerderij de Passiflorahoeve. U bent van harte uitgenodigd om, onder het
genot van een hapje en een drankje, samen met de oprichters Piet en Heintje Moerman, alle
vrijwilligers en andere aanwezigen deze mijlpaal te vieren! We hopen u te mogen begroeten!

Foto’s:
Cees Buys
(www.royal-naturepress.nl)
Vormgeving en druk:
Drukkerij AMV
(www.drukkerij-amv.nl)

Tijdlijn

Eigenlijk moeten we verder dan 12,5 jaar
terug in de tijd... In 1989 zijn we begonnen
met het verzamelen van fuchsia’s
1989

VRIJWILLIGER VERTELD...
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Manusje van alles

Waarom
een zorgboerderij?

Er bestaat geen toeval. Iets wat je krijgt of overkomt, valt je toe. Zo ervaar ik zeker ook mijn relatie met de Passiflorahoeve. Wat een ‘onschuldig’ bezoekje aan een vlindertuin in de buurt moest worden, is uitgelopen op een ‘vast contract als vrijwilliger’. En daar heb ik tot op vandaag
geen spijt van. In 2014 kwam ik wegens reorganisatie op kantoor na 36
jaar op straat te staan. De meeste van deze jaren werd onder druk en
veel stress gewerkt. Het was moeilijk om te accepteren dat je niet meer
aan het actieve arbeidsproces deel zou nemen. Maar na een paar maanden had ik mijn gang op de Passiflorahoeve al te pakken.
Een totaal andere omgeving.
Totaal andere mensen en een heel
andere sfeer en mentaliteit. Een
omgeving waar ik mij reusachtig
thuis voel. Technisch ben ik niet,
groene vingers heb ik niet en geen
ervaring met zoveel zaken die ik
nu dagelijks mag doen. Wat je
niet kent of kunt, dat leer je wel.
Wat je niet kunt, omdat je het
lichamelijk niet aankunt, doe je
niet. Kortom: de ideale werkomgeving. Het zijn allemaal super
collega’s die als een super team
samenwerken. ’s Zomers genieten van al het moois
wat bloeit, groeit en fladdert. Het mooi maken van de kassen en tuinen
voor het publiek. Genieten aan het einde van de dag van een heerlijk
ijsje. ’s Winters moeten alle planten naar binnen, moeten de kachels weer
worden opgestookt, moet alles worden nagekeken en soms geschilderd.
Dit jaar hebben we enorm veel werk verzet met elkaar. Allemaal om het
12,5 jarig bestaan extra kleur te geven. Iedere keer als je kwam, was er
wel weer iets anders dat was opgeknapt. De kwekerij achter is helemaal
gereorganiseerd en ziet eruit als nieuw. De kweekkasten voor de vlinders
zijn helemaal gerenoveerd en zien er als nieuw uit. Wat dacht u van de
orchideeënmuur. Zo mooi! Nieuw doek over de kassen, glas aangebracht
aan de onderkant van de kassen zodat ongedierte geen schijn van kans
meer heeft. Teveel om op te noemen. Ik ben trots om hier te mogen
meehelpen en -werken! Heintje en Piet, jullie hebben iets neergezet waar
jullie trots op mogen zijn. In die trots mogen wij met z’n allen meedelen.

Piet was van beroep loodgieter. In 1996
werd hij psychische ernstig ziek. Dat
ging zo ver dat hij werd doorgestuurd
naar een psychiater. Deze meldde reeds
bij het intake gesprek dat Piet niet meer
beter zou worden. Het resultaat was dat
Piet psychisch geheel instortte. Na twee
jaar aanmodderen met geneesmiddelen
en diverse paniekaanvallen zag hij het

Gerrit de Boer, vrijwilliger op de donderdag

In 1993 kwamen daar passiflora‘s, aristolochia's
en andere kuipplanten bij
1993

Tijdlijn

niet meer zitten en zat Piet totaal aan
de grond opgegeven door de psychiatrie.
Hij heeft toen contact gekregen met een
psychotherapeut die ervaring had op het
gebied van trauma verwerking. Deze man
wilde ook niet via de formele kanalen
werken. In het eerste gesprek met deze
man werd direct duidelijk wat er aan
de hand was, Piet had in zijn leven een
behoorlijke trauma opgelopen. Na een
succesvolle behandeling door deze psychotherapeut besloten Heintje en Piet
een zorgboerderij op te richten om mensen met een trauma te gaan helpen en

Heintje en Piet besloten om
een zorgboerderij op te zetten
2002

hen van hun probleem af te helpen. Hulp
van psychiatrische instanties bleek heel
moeilijk te krijgen en het verkrijgen van
cliënten verliep aanvankelijk ook niet zo
best. Maar gelukkig kwamen Heintje en
Piet in contact met een maatschappelijk
werker die ons een warm hart toedroeg
en deze heeft de eerste jaren een aantal
cliënten onder de hoede van Piet gebracht. Met de opgedane ervaring met
deze mensen kwamen nieuwe cliënten
op de Passiflorahoeve en werden mensen
met een trauma met succes geholpen:
men kwam na een verwerkingsperiode
van hun problemen af. Met vereende
krachten werd de zorgboerderij uitgebreid tot zijn huidige vorm, zoals te lezen
is in de door het blad verspreide (historisch overzicht) 'Tijdlijn'.

We vragen diverse vergunningen aan.
o.a. om een kas te bouwen en, heel belangrijk,
om een Zorgboerderij te starten. 2002

VRIJWILLIGER VERTELD...
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Lang leve de
Passiflorahoeve!

HET HELE VERHAAL
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Van trauma patiënt
tot trauma deskundige

Inmiddels kom ik wekelijks op
de Passiflorahoeve. Via een andere
zorgboerderij waar ik als vrijwilliger
werkte, hoorde ik over de Passiflorahoeve. Toen ik er een kijkje ging
nemen, was ik meteen verkocht.
Wat een bijzondere plek.
Een warme plek met warme mensen. Ik mag hier op mijn eigen
tempo en met mijn beperking een
bijdrage leveren. Piet neemt altijd even
de tijd voor een praatje en weet veel te vertellen over
de vlinders en passiflora’s.
Samen met Heintje, zijn rechterhand, hebben ze in 12,5 jaar een
prachtige zorgboerderij opgebouwd. Ik vind dat ze een toonbeeld zijn
voor gastvrijheid, medemenselijkheid, liefde voor de natuur en liefde
voor hun naasten. Dit is een voorbeeld hoe je het geloof omzet in daden! Piet en Heintje, van harte gefeliciteerd met het 12,5 jarig bestaan
van jullie Passiflorahoeve! En laten we proosten op
een mooie toekomst voor de zorgboerderij!!

Vrijwilliger Wendy

Oorzaak (realiteits)besef. Wanneer er spanningen

in de voorgaande vier jaar zijn geweest,

De basis voor iemands persoonlijkheid en persoonlijke ontwikkeling dan heeft een kind al een scheve basis.

Alleen een kind mist vergelijkingsmate-

wordt al gelegd zodra een kind op de wereld is. „Geur en gevoel riaal. Concreet houdt dat in dat de altijd

aanwezige spanningen als normaal wor-

zijn op dat moment het meest ontwikkeld. Een baby weet precies den ervaren. Het is een blinde vlek en dat
blijft het als niemand deze persoon daar

wie zijn moeder is, omdat hij haar geur herkent. Ook het gevoel vroeg of laat de ogen voor opent. Het

blijft vanuit een bepaald beeld wat zich

speelt een belangrijke rol. Al van baby af aan voelt een kind onbewust in het hoofd heeft gevormd

naar iemand kijken. Als dat beeld niet

hoe de relatie is in huis; tussen vader en moeder en/of de weggehaald wordt, blijft de verhouding

scheef. Dat verandert nooit als er niets

omgeving. Dat geldt met name voor de meest gevoelige kinderen aan wordt gedaan. Vader of moeder zal
niet veranderen, als hij of zij dat niet wil.

in een gezin. Je zou dus kunnen stellen dat de basis van Zij zien het probleem zelf ook niet. Andersom is ook waar: wanneer een kind in

alles vanaf de eerste dag wordt gelegd. de eerste vier jaar van zijn leven een steAls er spanningen in de thuissituatie
zijn gaat een kind zijn gevoel meer en
meer scherpen, zoals een punt van een
potlood. Het uiten van het gevoel wordt
niet of nauwelijks gedaan vanwege de
spanning; de spanning vormt dus een
grote belemmering. Een kind trekt zich
meer en meer terug…terwijl 'de potloodpunt van het gevoel' steeds scherper
wordt.” In de eerste vier jaar van je leven wordt de basis voor je verdere leven
gelegd. Deze jaren zijn dus heel belangrijk. Vanaf vier jaar krijgt een kind meer

In 2003 is de zorgboerderij een feit!

2003 We mogen de eerste cliënten begroeten.

Tijdlijn

vige basis krijgt kan het moeilijke dingen
in zijn latere leven beter verwerken en
een plek geven.
Als een kind nauwelijks of geen liefde
krijgt, dan leert het ook geen liefde te geven en te ontvangen. Volgens Moerman is
liefde het sleutelwoord. „Ieder mens heeft
liefde nodig. Liefde behoort tot de primaire behoeften van een mens en uit zich
onder meer in aandacht, warmte en fysiek
contact. Vooruitblikkend zien we dat als
zo'n kind trouwt, hij/zij daar in zijn/haar
huwelijk vroeg of laat ook problemen

De passiflorahoeve groeit in 2004! We starten met de bouw
van een nieuwe kas met wc groep, een keuken en kleine kantine.
2004
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mee krijgt. Het karakter speelt daar uiteraard een rol in. Het ene kind uit zich
gemakkelijker dan het ander, maar een
karakter wordt gevormd door ouders en
verdere omgeving. De invloeden van buitenaf zijn absoluut bepalend. Een gevoelig kind kan zich in normale omstandigheden goed uiten, maar door spanningen
en problemen in het gezin bijvoorbeeld,
worden gevoelens onderdrukt. Geleidelijk
aan ontstaan er problemen.”

Groene vingers

VRIJWILLIGER VERTELD...

Wat fijn om in teamverband mee te mogen werken op het bedrijf van
Piet en Heintje Moerman. De sfeer is prettig en het werk is heel afwisselend. Ik voel me nuttig en mijn zelfwaardering is toegenomen. Ik oefen
mijn sociale vaardigheden en het dragen van verantwoordelijkheid voor
de taken die ik opgedragen krijg. Piet en Heintje hebben oog voor mijn
mogelijkheden. Dat is fijn; ik word niet overschat en niet onderschat. Ik
leer veel over de rupsen en vlinders.
Het is leuk om bezoekers wat
van mijn kennis door te geven.
Ik krijg ook steeds groenere vingers.
Soms maak ik een foutje, zoals té
enthousiast snoeien; daar word ik op
gewezen. In een echt bedrijf hoor je
echt je best te doen. Daar houd ik wel
van. Iedere dag op de Passiflorahoeve
fleurt me op en maakt me blij.

Vrijwilliger Susanne

„Mijn moeder was een warme vrouw
die ons als kinderen veel liefde gaf. Mijn
vader liet niets of weinig van zijn gevoel
zien; hij kon zich niet uiten. Dat projecteerde hij op zijn kinderen door soms
drie a vier dagen te zwijgen. Als kind
leefde ik altijd in spanning; ik was angstig en bang, paniekerig bijna. Thuis en
op school voelde ik me een eenling. Toch
kreeg ik, toen ik eens voor een kind van
negen jaar te zwaar werk moest doen,
van mijn vader een gulden. Toen ter tijd
veel geld. Het werk werd mij niet opgelegd, ik wilde liefde verdienen, het ging
mij niet om die gulden. Van mijn vader
uit gezien was het waardering. Maar
wat deed ik? Ik ging nog harder werken,
nog meer van mijzelf vragen. De verantwoordelijkheid die ik van mijn vader
kreeg was te groot. Het is een groeiproces waarin je meer verantwoordelijkheid
krijgt dan je kunt dragen. Overigens, na
de therapie en de verwerking heb ik ook
inzicht gekregen in mijn vaders leven en
werd het voor mij verklaarbaar waarom mijn vader zo was geworden. Alles
heeft immers een oorzaak. Ik heb na de
verwerking van mijn problemen nooit zo
goed met m'n vader gekund als toen.

VRIJWILLIGER VERTELD...
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dat ik een prima slachtoffer was. Mijn
eigenwaarde was nihil. Iedere maandag
kwam ik uit school met zulke hoofdpijn,
dat ik daar echt ongelofelijk ziek van was.
Overgeven, ik kon met mijn hoofd tegen
de muur aanlopen, het gaf me niks. Echt
om gek van te worden. Toch probeer je, zij
het op je tenen, mee te doen met de 'gewone' wereld. Ik wilde ook aardig gevonden worden en liefde ontvangen. Zo werd
de druk vanuit mijn jeugd een deken die
over mij en mijn leven heen lag. Een deken
waar ik zelf niet onderuit kon komen…
Door middel van driftbuien, gaf ik uiting
aan mijn gevoel. Deze buien waren altijd
gericht op de personen waar ik het onbewust moeilijk mee had.” Er hebben zich
ook heel moeilijke voorvallen voorgedaan
waar we verder niet op ingaan.
Het probleem wordt groter, maar een
kind heeft daar geen weet van. De aard
van het probleem is net zo variabel als
de mensen die er zijn. Variërend van
pesten op school, het hebben van een
minderwaardigheidscomplex tot (seksueel) misbruik. Het probleem gaat
zich op meerdere vlakken uiten. Een
psychisch probleem manifesteert zich
vroeg of laat in lichamelijke klachten.
De oorzaak is in zijn geheel vaak groter
en complexer. In dit artikel stippen we
de hoofdzaken aan.

De rupsen- en vlinderman
De Passiflorahoeve betekent
voor mij, bezig zijn met mijn
hobby en ondersteunen waar
mogelijk is, genieten van de
hoeveelheid vlinders en planten.
Het rondleiden van mensen en
laten zien hoe mooi de wereld
van de vlinders in elkaar zit. Alle
vragen over de vlinder (van eitje
tot vlinder) beantwoorden. Van de
planten weet ik te weinig en bij
vragen verwijs ik ze gewoon naar
Piet. De Passiflorahoeve is huiselijk.
Niets is te gek, je kan zowel buiten als binnen bezig
zijn, alleen of bij elkaar, kort of lang aanwezig zijn.

Vrijwilliger Gerrit Kelderman
Gevolgen

De gevolgen van psychische problemen
op lichamelijk vlak beginnen meestal
met aangezichtspijn, hoofdpijn, nek- en
rugklachten. Het gezegde luidt niet voor
niets: je haalt je teveel op je hals. De problemen zijn zo groot dat je ze praktisch
niet meer kunt dragen. Ook maag- en
hartproblemen komen veelvuldig voor.
Uit spanning komen allerhande lichamelijke klachten voort. Het kan zelfs zo ver

De spanning loopt op, wordt onhoudbaar. Mensen krijgen paniekaanvallen,
iets wat enorm heftig is. Want je ervaart angst en kan er nergens mee naar
toe. Je bent ten einde raad, voelt je een
eenling en moet naar een dokter. De
dokter schrijf een pilletje voor…En vaak
helpt dat op dat moment ook wel, maar

Op school was ik ook een eenling, het
liep ook niet soepel; ik was teruggetrokken, liet over me heenlopen. De haantjes
in de klas hadden al gauw in de gaten

Met trots ontvangen het predicaat:
'Nationale collectie Passiflora'
2004

gaan dat iemand een vermeende hartaanval heeft gehad, door een ambulance wordt opgehaald en op de IC terecht
komt. De lichamelijke problemen worden
bij artsen en fysiotherapeuten gemeld en
behandelingen worden in werking gezet.
„Eindeloos veel handvatten worden gezocht. Je hoort het ze zeggen: nu heb ik
een maagzweer, een gezwel, ziekte zus
of ziekte zo. Ik probeer iemand eerst te
laten inzien dat ik begrijp wat hij of zij
voelt. Dat het logisch is dat de klachten
als puur lichamelijk worden gezien. Omdat veel klachten voortkomen uit psychische problematiek.”

2005

We bouwen een grote kas
voor de Tropische vlindertuin.

Tijdlijn
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Techneut

overkomt, maar ook voor de omgeving.
Echter, een pilletje om te verdoven is
geen oplossing. Het is slechts symptoombestrijding.”

onhoudbaar is, slaat een mens door.
Hij wordt opgedraaid, lang wordt die
spanning onderdrukt, totdat... Soms doet
iemand inderdaad gekke dingen en is er
geen remmen aan. Alle emoties en nare
gebeurtenissen komen op tafel. Ik vergelijk het altijd met een kind die ‘s avonds
op mag blijven, maar erg moe is. Zo’n kind
gaat zich heel druk gedragen; zijn emmer
(hoofd) moet geleegd worden, omdat het
te vol zit met emoties. Gemiddeld genomen is iemand dan niet gevaarlijk. Wel
krijgt iemand in de meeste gevallen medicatie om weer rustig te worden.” Een
psychose kan soms wel een dag aanhouden. Mensen met behoorlijke psychische
problemen krijgen veelal te maken met
een paniekaanval dan wel psychose. Iemand heeft zolang gevochten om staande te blijven; op een gegeven moment
barst de bom en zoekt de spanning een
uitweg. Men moet de druk in het hoofd
kwijt. Na een paniekaanval staat je leven
op z’n kop. De persoon zelf en zijn omgeving snapt er niets meer van. Geleidelijk
aan leert iemand inzien dat het probleem
van psychische aard is en dat er iets anders moet gebeuren dan een bezoek aan
de huisarts of fysiotherapeut.

Een psychose is volgens Moerman te
vergelijken met een paniekaanval. „Vanwege de oplopende spanning die haast

De omgeving reageert zodanig en heeft
zo weinig begrip dat zo iemand het nog
moeilijker/zwaarder krijgt dan hij het al

Ik werk al weer 2 jaar lang als
vrijwilliger bij de Passiflorahoeve.
Toen ik eraan dacht om vrijwilligerswerk te gaan doen, is mijn oog
gevallen op de “Vlindertuin in
Harskamp” (zo stond de Passiflorahoeve toen bij mij bekend). Mijn
taken liggen vooral op het technische vlak en deze zijn volop
aanwezig bij de Passiflorahoeve.
Wat me zo aantrekt aan de Passiflorahoeve is de gemoedelijke sfeer
en de goede gesprekken die we als
vrijwilligers met elkaar hebben.
Aan hen die tijd over hebben en nog steeds twijfelen over vrijwilligerswerk kan ik zeggen: gewoon doen! Je wordt er een rijker mens door.
Ik wil ook de wens uitspreken, dat het goed zal gaan met alle
medewerkers samen met Piet en Heintje.

Vrijwilliger Rijk van de Pol
er wordt niet gekeken naar de oorzaak
van zo’n aanval. Wat is een paniekaanval? Piet: „Bij een paniekaanval loopt
de spanning in je hoofd in korte tijd
zo hoog op, dat het hoofd de druk niet
meer aankan. Er breekt letterlijk paniek
uit van binnen. Het hoofd zit zo vol, het
moet ergens legen, de druk is gigantisch
hoog. Iemand beseft op zo’n moment
dat hij in een alarmfase zit en dat er iets
moet gebeuren, maar wat? Door middel
van bijvoorbeeld medicatie wordt iemand verdooft. De bouw van een muur
door medicatie gaat voort... Je drukt de
paniek dus eigenlijk weg. Voor mij zijn
paniekaanvallen bij uitstek geschikt om
iemand de hand toe te reiken. Op zo’n
moment is iemand namelijk puur, alle
obstakels vallen weg en iemand verweert zich niet meer. Natuurlijk is het
heel erg naar, zeker voor degene die het

2006

Na het vele werk wordt de Passiflorahoeve
geopend door burgemeester Robbertsen.
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heeft. ‘Je hebt altijd wat’ of ‘Het moet
maar eens afgelopen zijn’, zijn veelgehoorde opmerkingen. Alles werkt je tegen, zo voelt het ook. De wereld zegt
je niets meer; dan is alles weg, op, over
en uit. Iemand is letterlijk onderuit geschoffeld. Er zijn maar weinig mensen
die met deze problematiek om kunnen
gaan. Ten einde raad gaat iemand naar
een psychiater of psycholoog. Het net
wordt strakker aangetrokken, er is geen
uitweg. Het gevoel dat je leven ten einde
is, dat het niet meer hoeft speelt stiekem
op. Piet gebruikt het voorbeeld van een
stofzuiger met een enorme zuigmond en
gigantische zuigkracht. „De druk vanuit de omgeving op de persoon wordt
hoger, bijna ondraaglijk. Iemand weet
zich geen raad meer. Van je omgeving
hoef je geen heil te verwachten. Alles is
zwart, de hele wereld. Iemand word als
het ware naar een hoge brug over het
water gezogen. Die aantrekkingskracht
is niet te weerstaan. Het leek op een
stofzuiger met een zuigmond van enkele
meters doorsnede. En dan moet je springen, het donkere water in. Maar als je in
het water springt kan je er nooit meer
uit. Mensen worstelen, vechten, proberen zich los te rukken. Soms lukt dat…
maar de zuigkracht is ook wel eens te
groot… Het belang om verantwoordelijk met psychische problematiek om te
gaan is nu toch helder?” Dan komt iemand onder behandeling… Later kreeg ik
daar last van. Ik droomde dat ik wekenlang dieren niet verzorgd had waardoor
ze dood waren gegaan. Drijfnat van het
zweet werd ik dan wakker.

over van spanning, komt bij een dokter,
therapeut. Iemand wordt van het kastje naar de muur gestuurd. „Men heeft
zelfs gedacht dat ik aan de ziekte van
Bechterew leed. Een aan reuma gerelateerde aandoening. Tot aan de allerlaatste dag toe heb ik gewerkt. Door mijn
omgeving werd ik steeds meer naar
beneden geduwd. Op mijn laatste werkdag vroeg ik het maximale van mezelf.
Zolang ik aan het werk bleef ging het
goed, maar tijdens de koffiepauze suisde alles, alsof er molenwieken in m’n
hoofd ronddraaiden. Toen ik ‘s avond
thuis kwam stortte ik in elkaar. Na een
bezoek aan de huisarts de volgende dag
waren we nog niets wijzer. Een jaar lang
liep ik van dokter naar dokter, belandde
in het ziekenhuis, maar nog altijd kwam
de oorzaak niet openbaar. Ik zonk steeds

verder weg, kreeg paniekaanvallen en
bezocht een psychiater. De laatstgenoemde zei me letterlijk dat ik niet meer
beter zou worden.”
Er wordt te weinig gezocht naar de
onderliggende oorzaak van het probleem. Vanwege symptoombestrijding
komt het probleem bijna nooit boven
tafel. Vragenlijsten van 400-500 vragen moeten worden ingevuld, medicijnen worden voorgeschreven, gesprekken gepland, maar nog altijd is
er geen 100% duidelijkheid over het
probleem. In de twee jaar die volgden
ging ik steeds opnieuw onderuit. Ik lag
dagen achter elkaar in een hoek in de
serre. En dan wordt je echt gek, ondanks de grote hoeveelheid pillen die
ik slikte. Het hielp niks meer. Ik kwam

Behandeling

De tijd verstrijkt, iemand blijft door
martelen en tobben, zonder dat hij weet
dat er een psychisch probleem aan zijn
klachten ten grondslag ligt. Je loopt

Tijdlijn
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Wij beheren de Nationale
Plantencollectie 'Aristolochia'

VRIJWILLIGER VERTELD...

12

Vlijtig Liesje
Beste Piet en Heintje,
Van harte gefeliciteerd met
het 12½ jarig bestaan van
de Passiflorahoeve.
Voor mij was en is
de Passiflorahoeve een fijne plek
om na een moeilijke periode
weer deel te nemen aan
het arbeidsproces.
Jullie betrokkenheid,
hartelijkheid en gemoedelijkheid
doen heel goed!
Ik voelde me direct ‘thuis’.
Ik hoop dat jullie nog vele jaren
kracht van God mogen krijgen
om dit mooie werk met
passie te kunnen doen.
Hartelijke groet van

Renske Colenbrander,
vrijwilliger
voor mijn gevoel op de bodem van een
enorm put terecht. Alles was me uit de
handen geslagen. Ik kreeg heftige paniekaanvallen. De dokter moest er aan
te pas komen. Hij schreef me nog extra medicatie voor, terwijl ik al zoveel
medicijnen slikte. Toen kon ik nog maar
een ding denken: dit kan zo niet langer,
die medicijnen maken mij niet beter, er
moet iets anders gebeuren. Dat was het
moment van omkeren. Ik stopte ogenblikkelijk met psychische hulp en kwam
bij een homeopaat terecht. Deze man
zei me letterlijk: als je het jaar 2000
wilt halen moeten we de medicijnen
ogenblikkelijk gaan afbouwen. Hij heeft

me hierin ontzettend goed geholpen en
begeleidt. Wat was het een zware weg,
je wordt knettergek in je hoofd en kunt
niks hebben. Ook moest ik weer leren
lopen. Ik had een half jaar ‘in een hoek
gelegen’. Voorzichtig aan gestart in de
achtertuin en stukje bij beetje verder.
Wat een overwinning toen ik na een
tijd met mijn vrouw naar het bos kon.
Maar hoe moest ik verder? Op een gegeven moment ging ik op therapeutische
basis anderhalf uur in de week aan het
werk. Via deze werkgever kwam ik in
contact met ‘mijn leermeester’. Hij wilde
mij helpen en legde meteen de vinger op

Wij gaan wederom bouwen,
2007
ditmaal een Europese vlindertuin volière.

de zere plek. En...ik zag in dat hij gelijk
had, maar er waren wel vier kostbare
jaren van mijn leven voorbij. Achteraf gezien weet ik dat het ergens goed
voor was. Ik startte een behandeling,
puur gericht op de verwerking van mijn
traumatische verleden, mijn jeugd. Hoe?
Door gedoseerd mijn overvolle emmer,
mijn hoofd te legen. Zoals een kind dat
doet als hij driftig is, dan leegt hij zijn
emmer. Het helpt je niet om het deksel
op de emmer te drukken door middel
van medicijnen of wat dan ook.”
De juiste therapie begint met luisteren,
luisteren en luisteren. Volgens Moerman
is het van groot belang om niet in te vullen voor de ander. Daarbij moet de medicatie zo minimaal mogelijk zijn, want
deze bouwen een muur om het hoofd
heen, er komt niks meer uit en er gaat
ook niks meer in. Alles blokkeert. „Maar
het hoofd moet met goede begeleiding
en hulp gedoseerd gaan legen en daar is
onze hulpverlening opgericht.” Piet Helpt
deze mensen gratis hij vraagt geen vergoeding ook niet voor de dagbesteding.

Verwerking

In de laatste fase van een traject waar
iemand nooit om vroeg, maar wat een
mens wel kan overkomen, gaat iemand
de oorzaak verwerken. „De lichamelijke
klachten/gevolgen gaan vanzelf weg,
omdat de dieperliggende oorzaak stukje bij beetje wordt weggenomen en je
de oorzaak leert inzien en langzaamaan leert verwerken.” Volgens Moerman
moeten mensen, in de meeste gevallen,
op de bodem van een put terechtkomen.
„Alles moet je uit handen geslagen zijn,
wil je hulp kunnen ontvangen. Voor die
tijd wil een mens alles zoveel mogelijk
zelf oplossen en is men niet toe aan
hulp.” In de verwerkingsfase wordt het

Tijdlijn
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beeld dat tussen de persoon in kwestie
en de omstandigheid/gebeurtenis/persoon is in komen te staan afgebroken,
weggehaald, verwijderd. Mensen sjouwen het altijd met zich mee, het staat
altijd voor hen en is altijd aanwezig. Dat
beeld moet weg, zodat er weer ‘vrij’ en
onbevangen naar gekeken of, in het geval van een persoon, mee gecommuniceerd kan worden. Een mens wordt weer
weerbaar gemaakt.
Tijdens een behandeling van enkele weken, legt een mens de basis voor zijn
herstel. Waardoor? Door puur met de
oorzaak bezig te zijn, het leren verwerken van de oorzaak van het probleem.
Waarbij je ook veel huiswerk meekrijgt,
in de vorm van praktische handvatten
waar je direct al mee aan de slag kan
en waar je in gestuurd wordt. „Tijdens
dit traject komt heel veel op de mens af.
Omdat je de oorzaak aan gaat pakken,
komen er beelden uit het verleden in je
op, die wellicht helemaal niet meer bekend voor je zijn. Alles zit wel in je hoofd
opgeslagen, meer dan wij weten. Daarbij
liggen moeilijke dingen vooraan, voor het
oprapen. De leuke/fijne dingen zijn een

beetje weggestopt, naar de achtergrond
verdwenen… Eerder op m’n werk liep ik
tegen een probleem aan, en dan stikte er
soms bijna in. Drie a vier dagen liep ik
er dan mee. Nu ik de therapie gevolgd
heb, heb ik handvatten waarmee ik dingen in vijf minuten ‘weg kan werken’, het
zakt gewoon weg. Je leert omgaan met
problemen en moeilijkheden. Vergeten is
iets anders, en het ene verwerk je sneller
dan het andere. Vroeger sloeg ik dingen
op en kwamen ze te pas en te onpas naar
boven. Nu is dat niet meer zo; het is verwerkt. Ik heb er geen last meer van.”
„Zolang iemand onder de medicijnen zit
werkt de therapie niet of nauwelijks. Het
ligt eraan wat en hoeveel medicijnen
men gebruikt. Eerst moet de muur van
medicatie om het hoofd worden afgebouwd. Dan begin ik mensen handvatten
aan te reiken, al luisterend. Het is dan
niet voorbij, nee, dan begint het verwerken. Maar op het moment dat iemand
gaat praten en ik de gelegenheid heb om
dingen uit te leggen, tips en adviezen tot
in de puntjes nauwkeurig aanreik, word
het weer rustig. Hoe eerder iemand rust
heeft in z’n hoofd, hoe eerder hij gaat

VRIJWILLIGER VERTELD...

Hulp en toeverlaat
Al 12,5 jaar op de
Passiflorahoeve.
Het is voorbij gevlogen.
Samen lief en leed gedeeld.
Werken met de mensen
van de Passiflorahoeve
is zeer verrijkend.
Mee helpen kassen bouwen
en planten verzorgen
Rupsen hokken schoonmaken
en de rupsen verzorgen.
Helpen in de bediening.
Verder alle voorkomende
werkzaamheden.
Met veel plezier werken
op de Passiflorahoeve.

Vrijwilliger Rina Burgers

Bouw van een opslagplaats
voor ons stookhout.

2008
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gedaan door mensen om je heen. Wat
wel in je genen zit is je gevoel, dat krijgt
uiteindelijk de klappen, vaak onbewust.”
Het is van belang om als omstanders serieus met mensen om te gaan, in alle gevallen. Ga normaal met elkaar in gesprek
en vraag dingen. Blijf daarbij respect
houden voor de ander en voor zijn/haar
gevoel. „Voor een verwerkingsperiode
moet je zo’n twee jaar rekenen. Dat lijkt
heel lang, maar in de praktijk valt dat
mee. Het is een periode waarin hoogten
en diepten elkaar afwisselen. Soms denk
je: nu is het klaar, heel optimistisch.
Maar nog geen dag later val je in een gat
omdat je ergens tegenaan gelopen bent.
Met name in de beginperiode is dit het
geval. En dan ontstaat er opnieuw onbegrip bij de omstanders, want gisteren
ging het toch goed? Waarom vandaag
dan niet? Maar, alles staat bij iemand op
z’n kop. Er gebeurt zoveel, je moet weer
een ander mens worden. Je hoofd moet
leren dat je het moeilijke gehad hebt, nu
is het afgelopen, weg met die ballast.
Dat vraag een ommekeer van 180 graden, want je hoofd moet omvormen en
dat heeft tijd nodig.”

Ervaringen van clienten

herstellen. Mensen kunnen mij 24 uur
per dag bellen, ik ben altijd bereikbaar.”
Piet is zelf nog altijd onder de indruk dat
hij deze hulp kan bieden, naast zijn werk
als eigenaar van de Passiflorahoeve. „Ik
voel iemand haarfijn aan, omdat ik alle
fases zelf ook ervaren heb. Als iemand
een dokter belt, dan krijg hij een pilletje
of een pilletje extra. Volgens het boekje moeten die medicijnen toch helpen?
Ik gebruik alleen mijn eigen gevoel en
ervaring. Luisteren, uitleggen, opletten,

Opzet van de tropische vlinderkwekerij
2009

sturen en concrete handvatten bieden
waar mensen op dat moment iets mee
kunnen. Waarom reageert mijn man zo?
Wat kan ik ermee doen? Hoe raak ik het
kwijt? Op al dat soort vragen geef ik
antwoord.”
Volgens Moerman ontstaan psychische
problemen altijd buiten iemand om.
„Vaak worden dit soort problemen gezien als ‘iets wat in de genen zit’. Toch is
dat absoluut niet zo. Het wordt je aan-

Fleur: Piet zet zijn gevoel in door te
luisteren en af te stemmen op mijn problemen en waar die uit voort gekomen
zijn. Hij richt zich niet op de symptomen, maar op de kern van de zaak, de
oorzaak waaruit de problemen zijn ontstaan. Hulpverleners die mooie verslagen schrijven van de observaties, weten
zich vaak niet in te leven tot de kern
en geven vervolgens geen praktische
handvatten. Ze werken grotendeels
vanuit de theorie en hebben nul echte
eigen levenservaring opgedaan op dit
gebied. Dat voel je als cliënt haarfijn
aan. Bij Piet heb je maar een half woord
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nodig en hij begrijpt het. Het is gelijkwaardig, omdat je van mens tot mens
helpt en niet van instituut/systeem tot
mens. Piet is zelf ervaringsdeskundige
en je merkt dat ook hij een hele zoektocht heeft afgelegd om te komen daar
waar hij nu is. En nu helpt hij mensen
die bij hem aankloppen voor hulp.”
Hennie: „Altijd stond en staat Piet me
geduldig en begripvol te woord. Hij legt
steeds weer uit hoe het allemaal zit en
dat het echt allemaal wel weer afzakt
en goedkomt, maar het heeft tijd nodig.
Toch moet ik dit elke keer weer horen.
Soms wel drie keer per dag. In het verleden gebeurde het ook wel dat ik heel
vroeg in de morgen of heel laat in de
avond Piet nog belde. Ik zit nog steeds
in het verwerkingsproces. Het is allemaal
erg zwaar en moeilijk, maar wat me het
meest opvalt is dat de angsten langzaam
minder worden. Als ik daar maar naar
kijk, dan moet ik echt geloven dat ik op
de goede weg ben. En heel belangrijk: ik
gebruik bijna geen antidepressiva meer.
Wat is dat een fijn gevoel. Ik kan weer
(in kleine stapjes) mijn werk doen. Als ik
weet van mensen die het ook heel erg
moeilijk hebben zou ik ze wel willen bellen of spreken. En ze de tip willen geven;
ga eens een keer naar Piet voor een gesprek. Hij doet echt wat aan je probleem.
Maar dat doe ik nu nog even niet. Eerst
ga ik aan mezelf werken, want daar heb
ik voorlopig genoeg aan.”
Chris tobt al jaren met zijn depressie
als gevolg van problemen in zijn kindertijd (1-5 jaar). „Jarenlang ben ik in
de geestelijke gezondheidszorg onder
behandeling geweest, maar het heeft
niet mogen baten. Men gaat aan de
oorzaak voorbij. Eigenlijk wordt er gerommeld met mensen die te kampen
hebben met psychische klachten. Het

Schoolstage
Via mijn school ben ik op de
Passiflorahoeve gekomen. Ik mag
hier stage lopen om zo een hoop
te leren hoe het werken is en wat
er allemaal bij komt. Altijd zie
ik erg naar deze dag uit omdat
het er zo gezellig is. De
mensen zijn aardig en het
werk wat ik doe is leuk.
De zomer vind ik het leukst.
Om dan alles netjes te maken
voor de bezoekers die komen. De tuin moet geharkt, het gras gemaaid en
de paden aangeveegd. De winter is natuurlijk ook wel leuk maar niet zo
leuk als de zomer. ’s Winters ben ik de pyromaan. Dan steek ik de houtkachels aan om zo de kassen lekker warm te maken voor de planten. Trots
ben ik op de brug die ik heb mogen vervangen in de tropische kas. Ook heb
ik Gerben geholpen om de vijver in deze kas te repareren omdat hij lek was.
Ook was ik dit jaar “projectleider” van de bouw van een tijdelijke
kas op de parkeerplaats. Samen met Piet had ik het plan uitgedacht.
In deze kas mogen de planten vast wennen aan de temperatuur
buiten nadat ze de hele winter hebben binnen gestaan.
Ik heb hier een heel leuke tijd gehad en hoop dat ik ook nog een
poosje te kunnen blijven. De zomer komt er weer aan. Alles is weer
klaar voor het bezoek.

Evert van den Brink, stagiair
is pappen en nat houden. Tot ik doodziek bij Piet terechtkwam. Hij sprak niet
over een stofje teveel of te weinig. Nee,
hij ging op zoek naar de oorzaak, legde
mij uit waardoor ik zo in mijn vel zat,
reageerde. Ik voelde me weer mens, een
individu en geen nummer. Inmiddels ben
ik meer dan een jaar met de therapie
bezig. Het is niet gemakkelijk, zeker de
eerste tijd niet. Steeds opnieuw wordt je
met de oorzaak van je probleem geconfronteerd, maar stukje bij beetje wordt

Ingebruikname van de
Europese vlinderkwekerij volière.
2010

2011

het probleem minder groot. Je leert het
heel langzaam, stap voor stap, verwerken. Waar ik een jaar geleden dagelijks
12 verschillende pillen slikte ben ik nu
‘clean’ en slik ik niets meer. Medicijnen
afbouwen is ook loodzwaar. 12 pillen
had ik en nu niks meer. Ik doe het helemaal op eigen kracht nu. Hoewel het
niet eenvoudig is zie ik de toekomst met
vertrouwen tegemoet. Ik wil genezen en
weer op een goede manier in het leven
leren staan.“

Realisatie van het Papillon plein. Een gezellig terras waar
80 mensen kunnen zitten! Ook de filmzaal is gereed gemaakt.

OVERZICHT
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De Passiflorahoeve

In vlindervlucht ...

De Passiflorahoeve is een bedrijf
waarbij je ogen geopend wordt.
Er is van alles te doen, zowel in
de zomer, de winter, de herfst en
de lente. Net als de vlinders zijn zij
allemaal anders en de rupsen ook,
van bling bling naar grijs. Maar het
mooiste van alles is dat ik nieuwe
vrienden heb gekregen. We hopen
met zijn alle nog vele jaren samen
door te kunnen gaan. We maken
trouwens ook mooie verkoopspullen.

Legenda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

In- en uitgang
Ontvangstruimte, infobalie
en theeschenkerij
Tropische vlinderkas
Filmzaal
Tropische vlinderkwekerij
Europese vlinderkwekerij
‘Tropische’ plantenkas
Europese vlindertuin
Papillonplein (terras)
Subtropische buitentuin
Woning
Bergruimte
Werkplaats, time-out ruimte
Stal
Kantoor, Papillonzaal
en gespreksruimte
Technische ruimte
Buffertank C.V.
Houtopslag
Wagenloods
Tacsonia zaal
Winterberging
Parkeerplaats
Vlindertuin 5
Speeltuin

Met vriendelijke groet,

Vrijwilliger Ana de Boer
VRIJWILLIGER VERTELD...

Geen bombArie
Heeft u het al gehoord
Ja geloof het op mijn woord
bij de Passiflorahoeve
Is het altijd goed toeve

Vrijwilliger Arie

Lachen

Realisatie van kantoor
en een aparte gespreksruimte
voor coaching en evaluatie
2012 van cliënten.

Door de meerdere
soorten vlinders zijn wij nu
officieel een dierentuin!
2012

Bouw van nieuwe zaal:
de Papillon zaal heeft
een capaciteit van
2013 ± 40 personen
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De eerste keer toen ik hier kwam,
moest ik met Bertus van Gent
werken. Planten verpoten!
Dat was een leuke herinnering.
Alleen als je aan hem denkt en hem
ziet, begin je al te lachen. Piet weet er
ook nog van die dag dat ik hier binnen
kwam. Onvergetelijk!

Vrijwilliger Paul ten Broeke

MET VERTROUWEN
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We gaan nog niet naar huis!

Uit de pen
van het bestuur

Januari 2011. Een 65-plusser uit Scherpenzeel heeft wat moeite om
structuur aan te brengen in z’n werkweek. Plotseling valt z’n oog op
een advertentie waarin vrijwilligers worden gevraagd voor de Passiflorahoeve in Harskamp. Nou, dat lijkt wel wat. Het is wel 25 km rijden, maar
alles is beter dan niets. Tussen allerlei lieden van diverse pluimage en
leeftijden moet hij aan de slag. Het is hartje winter en de verwarming
van het hele complex draait op 2 enorme houtgestookte kachels. Dus
dat betekent afvalhout sorteren en opstapelen. Later op de dag moeten
er reusachtige kuipplanten verpot worden. Maar het wordt nog erger:
beton storten en wandplaten tillen
voor een kas in aanbouw…

Een Vriendenstichting werd opgericht, om donaties te kunnen innen ten bate van

Gelukkig zijn er ook meevallers: op
de meest onverwachte momenten
komt baas Piet informeren “of het
allemaal wel lukt…”. Natuurlijk
doe je altijd wel iets niet goed,
maar daar kun je alleen maar wat
van leren. En dan is er alweer
pauze van minstens een half uur.
Waarin je gezellig koffiedrinkt
tussen wildvreemde mensen en
iedereen z’n verhaal kwijt kan.
Aan het eind van de dag denk
je: “Wat ben ik begonnen…?” Maar dan komt
ineens iemand, die om een of andere duistere reden ook hier terechtgekomen is, je bedanken voor de gezellige dag. Terwijl je alleen maar af
en toe een kletspraatje met hem gemaakt hebt. Kijk, denk je dan, daar
doe ik het nou voor!

de zorgboerderij. Immers zonder andere inkomsten zou de zorgboerderij het financieel
erg moeilijk krijgen. Donateurs moesten worden gezocht.
Toen ongeveer 12.5 jaar geleden duidelijk was dat een vergunning zou worden verkregen om aan de Oud Willigerweg een kas
kon worden gebouwd, werd in dat jaar de Stichting Zorgboerderij De Passiflorahoeve gesticht. Nadat de kas in 2006 gereed
was, leek het sommige nauw betrokkenen bij deze activiteit
gewenst, om een Vriendenstichting op te richten, teneinde donaties te kunnen innen ten bate van de zorgboerderij. Immers
zonder andere inkomsten zou de zorgboerderij het financieel
erg moeilijk krijgen. Donateurs moesten worden gezocht.
Daarbij kwam dat deze zorgboerderij een heel bijzondere
Passiflora collectie herbergde, als onderdeel van de Nationale Plantencollectie. Deze collectie is extra aandacht waard.
Naast het verkrijgen van donaties nam de Vriendenstichting
ook het initiatief om een Nieuwsbrief te gaan uitgeven om
donateurs en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden van de activiteiten binnen de zorgboerderij. Sinds 2006
zijn er thans 20 Nieuwsbrieven verschenen.
De Vriendenstichting volgt de ontwikkelingen binnen de
zorgboerderij nauwkeurig en is blij verrast over hetgeen de
afgelopen jaren is bereikt. Niet alleen waren er cliënten, passend in het zorg-programma, met een PGB of zorg in natura,
die in de kas en daarbuiten werkten. Zeer veel vrijwilligers
hebben zich ingezet om de huidige situatie te verkrijgen, zo-

In dit jaar hebben we de kantine,
de wasgelegenheid en de kachel installaties verbeterd.
Ook is een nieuwe speeltuin gemaakt en door ruime
parkeerplaats kunnen we nu veel
2014 meer auto's kwijt!

wel op het gebied van technische aangelegenheden als het
verzorgen van planten collecties. Naast de aanwezige plantencollecties, waaronder veel Passiflora’s en Aristolochia’s,
begon het ontwikkelen van een vlindercollectie als een attractie op de vele tropische planten. Wat eerst werd gezien
als een neven activiteit werd allengs een zodanig deel van de
Passiflorahoeve dat men over “de vlindertuin” in Harskamp
begon te spreken. Met gelden van donateurs werden een
groot aantal uitstekende opkweekruimtes gerealiseerd. Momenteel zijn er ca. 150 verschillende soorten aanwezig. De
zorgboerderij is dan ook voor de wet erkend als dierentuin!
De Vriendenstichting kijkt met toenemende belangstelling
hoe het accent van de Passiflorahoeve verschoof van de plantencollecties naar de vele grote en kleine vlinders. Als zorgboerderij is dit financieel gezien wel een uitkomst, temeer
daar het begeleiden van cliënten sterk was terug gelopen na
wettelijke veranderingen in het verkrijgen van PGB gelden.

Het aantal verschillende werkzaamheden is in de loop van de jaren
alleen maar meer geworden. Denk alleen maar aan het snoeien (niet te
veel, niet te weinig!). En in het bezoekersseizoen wordt dat allemaal
nog een beetje heftiger (vlinderkas nog gauw netjes maken, in je werkkloffie bestellingen rondbrengen…). Ook het aantal verschillende mensen waarmee je leert omgaan wordt steeds groter. Iedereen heeft wel
een andere reden om hier een gedeelte van de week door te brengen.

De samenwerking met de leiding van de zorgboerderij met
het bestuur van de Vriendenstichting verloopt zeer soepel en
als bestuur zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Al met al blijft het afwisselend en boeiend. Eentonigheid zal zeker niet
de reden zijn waarom deze 70-plusser er een keer mee zal moeten stoppen! Het ga de Passiflorahoeve goed!

Bertus van Gent

Bestuur Stichting Vrienden
van de Passiflorahoeve
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Realisatie van de nieuwe 'Tacsonia zaal'
met een capaciteit van 90 personen!
We blijven groeien!
2014

De nieuwe Europese buiten vlindertuin wordt
feestelijk geopend door de heer van der Staaij.

2015
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Stichting Vrienden
van de Passiflorahoeve
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De tweede collectie die onderdeel is van de Nationale Plantencollectie is die van de Aristolochia’s, de zogenoemde pijpbloemen. Deze collectie staat ten dele in de ontvangstruimte
van de grote kas. Sommige soorten van deze collectie verspreiden namelijk een niet aangename geur voor het aantrekken van vliegen en staan elders op het terrein.

De Passiflorahoeve als zorgboerderij

Zoals reeds eerder werd gemeld is de begeleiding van cliënten
met een vergoeding als gevolg van wetswijzigingen, gestaakt.
Wel worden cliënten met een trauma verwerking begeleid als
onderdeel van hun vrijwilligerswerk op de Passiflorahoeve.
Het gaat om een beperkt aantal mensen. Deze zomer zijn er
38 personen werkzaam op de Passiflorahoeve.

Na een druk winterseizoen voor alle medewerkers van de Passiflorahoeve,
is het nieuwe seizoen voor bezoekers nabij. Wij zijn er klaar voor! Een overzicht:

Het seizoen 2016
Het winterseizoen 2015-2016

Als bezoeker zult u versteld staan van het resultaat van onderhoudswerk aan de kassen, bedekt met gaas. Deze kassen
zijn thans aan de onderzijde van de zijwanden voorzien van
een in aluminium gevatte glazen wand. Daarmee wordt de
toegang van muizen en vogels verhinderd. Maar als neveneffect geeft het die kassen een ruimere indruk, alsof iets geheel
nieuws is gebouwd. Dat gevoel wordt versterkt door dat een
aantal van deze kassen van nieuwe gaasdoek is voorzien. Een
groot karwei, maar met duidelijke verbetering en verfraaiing!
Voor de opkweek van vlinders werden alle daarvoor ingerichte kooien schoongemaakt en gecontroleerd en waar
nodig werden kieren in de wanden gerepareerd. Door een
vrijwilliger is de wand van deze opkweekkas voorzien van
fraaie orchideeën.
De vijver in de tropische kas moest worden vernieuwd en daarmee werd ook de naaste omgeving opnieuw ingericht.

De Passiflorahoeve als vlindertuin

Het is bekend dat veel bezoekers afkomen op de bijzondere
vlindercollectie in de Passiflorahoeve. De ca. 150 verschillende
soorten vlinders worden in eigen beheer opgekweekt en zijn
verdeeld in drie verschillende “klimaten” (de tropische kas, een

Vele verbeteringen worden doorgevoerd aan
deTropische vlinderkwekerij, de Europese vlinderkwekerij
en de Europese vlindertuin.
2016

niet verwarmde kas en een kas afgedekt met gaasdoek). Het
werk zoals dat gebeurt met de opkweek en behandeling van
de vlinders heeft wederom geleid dat de Passiflorahoeve weer
door de Nederlandse overheid erkend is als dierentuin!
Piet Moerman is met zijn collectie thans lid van de Wereld Vereniging van Vlindertuinen IABES en hij heeft veel belangstelling gekregen van collega’s voor zijn wijze van werken.

Bijzondere plantencollecties

Zoals de naam van het bedrijf aangeeft vormt de Passiflora
collectie één van de belangsrijkste collecties, van belang ook
als onderdeel van de Nationale Plantencollectie.
Op het parkeerterrein staat een tijdelijke kas met plastic afdekking, waarin Passiflora's staan die straks buiten worden
geplant. Deze ‘afhardings procedure’ is wel arbeidsintensief,
maar het voorkomt schade na het uitplanten omdat de planten zijn afgehard. Dat was vorig jaar niet het geval en dat leidde toen tot een late bloei van de buitenstaande Passiflora’s.
Daarover meldden we reeds in onze vorige Nieuwsbrief.
Het eerder vermeldde probleem met betrekking tot de voeding
van deze planten lijkt opgelost, met behulp van enkele deskundigen op dit gebied.

Lid geworden van
de wereld vereniging
voor vlindertuinen Iabes.

2016

Vanaf maandag 30 mei is de Passiflorahoeve weer dagelijks
open voor het publiek, met uitzondering van de zondag, dan
is het bedrijf voor bezoekers gesloten. In de maand mei zijn
er wel reeds meerdere groepsbezoeken gepland.

Vrijwilligers

Zoals al vaker is gemeld, de Passiflorahoeve kan niet bestaan
zonder de inzet van vrijwilligers. En die zijn er! Zij zijn betrokken bij het werk, zowel in de planten- en vlindercollecties als
bij de ontvangstbalie. Met de vlinder- en plantencollecties
als basis hebben vrijwilligers fraaie gebruiksvoorwerpen gemaakt, alle met een link naar de Passiflorahoeve. Deze voorwerpen zijn te koop bij de ontvangstbalie.

Jubileum

Tenslotte kan gemeld worden dat op zaterdag 28 mei feestelijk herdacht zal worden dat de stichting Zorgboerderij
De Passiflorahoeve 12,5 jaar geleden werd opgericht! Nauw
betrokkenen zullen daarbij aanwezig zijn.

Harskamp mei 2016

K.Verhoeff

Secretaris Stichting Vrienden van de Passiflorahoeve

Tijdlijn

We zijn uitgeroepen tot meest complete
vlindertuin ter wereld (door Iabes)!!!
2016
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Dankwoord

Dankzij 'de mensen van het eerste uur' is de Passiflorahoeve geworden tot wat het nu is.
Zonder hen was het nooit van de grond gekomen.

Twaalf en een halfjaar Passiflorahoeve. Twaalf en een halfjaar waarin er
veel werk is verzet. Is er veel opgebouwd en afgebroken. Is er gezaaid,
gemaaid, gegroeid en gesnoeid. Is er gespit en gegraven. Kuilen gegraven
en weer dichtgegooid. Stenen gesjouwd, gestapeld en tot pad of terras
gevormd. Planten naar binnen gebracht en weer naar buiten. Koffie geschonken en gedronken, taart gemaakt en gegeten. Teveel om alles op te
noemen. In al die jaren zijn we ook steeds wat groter geworden. Kwam er
een kas bij werd een nieuwe tuin aangelegd. En al die jaren blijven er nog
steeds bezoekers komen. Soms veel meer dan dat wij hadden verwacht. We
hebben hard gewerkt met vaak het zweet op ons voorhoofd. We zijn er trots
op wat het is, wat het nu is met al die inzet van zovelen.
We kijken ook terug op die twaalf en een halfjaar en zien dan dat er in die
afgelopen jaren ook zovele momenten waren waarin wij het soms niet meer
zagen zitten. Dan was er tegenslag, mislukking, teleurstelling, verdriet, ziekte en soms ook pijn. Maar van één ding waren we overtuigd en verzekerd: Hij
was erbij en al onze vragen, al onze moeite en onze zorgen, ze waren Hem
bekend, want… in Zijn boek stond reeds te lezen wat eens onze levensweg
zou wezen. Dat gaf onder alle omstandigheden ons de troost die wij zo nodig
hadden. Dat is niet altijd even duidelijk. Dan kunnen we vaak levensgrote
vragen hebben. Gods Woord is niet een doosje met oplossingen voor al onze
problemen, maar het is wel een medicijndoos. En in die medicijndoos zitten
woorden van troost, woorden van liefde, woorden van hoop, woorden van
genade, daarin is God te vinden.
Al het succes dat wij mogen ervaren in die twaalf en een halfjaar, danken wij
aan onze God die ons de kracht heeft gegeven om steeds maar weer door te
kunnen gaan. Vaak ook als wij het niet meer zagen zitten. Hij gaf ons telkens
weer de moed om het hoofd niet te laten hangen maar naar Hem op te zien
en erop te vertrouwen dat Hij ons de weg zou wijzen. Door alles heen.

Piet en Heintje Moerman

oprichters Zorgboerderij Passiflorahoeve

2016
Ik realiseer me: 20 jaar geleden ben ik ziek geworden.
En de Stichting Vrienden van de Passiflorahoeve
bestaat ook al weer 10 jaar...
2016
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Zorgboerderij
De Passiflorahoeve
bestaat 12,5 jaar!

• De grondlegger Jan von Ziegenweidt willen we als eerste
bedanken. Hij was het cement om alles te kunnen realiseren.
• Dankzij vrijwilligers, die ons nog steeds trouw en met heel
veel inzet terzijde staan, hebben wij dit allemaal kunnen
realiseren. Hartelijk bedankt! We hopen dat zij ons nog vele
jaren willen en kunnen helpen.
• Vele bedrijven hebben ons gesteund met materialen. Hiervoor onze hartelijke dank, u bent ook op deze manier een
belangrijke steun om mensen te helpen die in nood zijn.
• Vooral willen wij Dirk Jan van den Brink bedanken die ons al
die jaren van hout heeft voorzien om de kachels te stoken.
• Boy van Vegte heeft veel werk voor ons verzet op het gebied van gemeente en regelgeving.
• Koen Verhoeff heeft ons ook met regelingen, raad en daad
terzijde gestaan. Hij zit tevens in ons stichting bestuur.
• Wim van Ede die ICT-werkzaamheden, het drukwerk en
de promotie voor ons verrichtte.
• Jaap van Meerveld die ons in het begin heeft geholpen
om de cliëntenstroom op gang te brengen.
• Niet te vergeten Rina Burgers-Moerman die heel veel voor
ons doet in alle werkzaamheden. Zij is onze steun en neemt
alle zaken waar wanneer wij zelf even uit willen blazen.
• Henk en Marie Timmerman hebben ons geholpen met het
vele schilderwerk. Marie met borduren van logo's, vlinders e.d.
• Gerdien van den Hudding heeft veel voor ons gedaan: Ze
gaf rondleidingen, ze benoemde foto’s, ze deed het onderhoud aan de vlinderkas en nog zo veel meer.
• Johan en Joke Eekma als vrijwilligers. Ze pakken alles aan!
• Jord van Egdom heeft de complete elektrische installatie
aangelegd (Toen hij kwam in 2004 vroeg hij: "Wat moet
er komen?" We zeiden: “Een wc groep, een keuken en dus
een kleine meterkast“). Het is uitgegroeid tot een enorme
elektrische installatie.
• Jos Spierenburg is ook vanaf het begin betrokken bij de
installatie en regeltechniek van onze mooie hoeve
• Ik kan me nog herinneren dat Jan van Dam (bijna blind en
weinig adem) tegen mij zei: "Ik ben maar een loopjongen
en wil mij graag voor jullie nuttig maken."

• Cees Buys die ons al 25 jaar helpt op het gebied van foto’s
mede voor publicatie en folderwerk
• Verder danken we Arjen Lommen die anderhalf jaar geleden de zorg van de Passiflora ’s op zich heeft genomen.
• Gerrit Kelderman die de werkzaamheden voor de vlinders
op zich heeft genomen. Dankzij deze Arjan en Gerrit hebben wij meer tijd om de cliënten te helpen.
• De fundering moest worden aangepakt. Daar komt meer
bij kijken dan wij dachten. Anton Klok (zelf aannemer geweest) belde een week voordat we wilden beginnen op: "Ik
kom jullie met de fundering helpen". Dat was de start van
een lange samenwerking.
• De passiflora collectie is in stand gebleven dankzij Klaas
Kingma, Henk Wouters, Thijs Fransois, Henk van Aalst en
Arjen Lommen.
• Dankzij Mauro Peixoto (een bekende Braziliaanse botanicus) hebben we 120 soorten aristolochia's.
• De stichting Vrienden van de Passiflorahoeve en haar bestuur: Koen Verhoeff, Cor Jansen, Dirmia van de Welle, Rob
Bogers, Rina Burgers, Heintje en Piet Moerman.
• Er zijn veel mensen die ons zo trouw terzijde hebben gestaan de afgelopen 12½ jaar. Waarschijnlijk vergeten we
er op deze plek een aantal, maar ook voor hen geld: onze
hartelijke dank, zonder jullie was het niet gelukt!

IN MEMORIAM
In de periode die achter ons ligt zijn twee zeer
gewaardeerde vrijwilligers ons ontvallen.

GERDIEN VAN DEN HUDDING
-MOERMAN
Onze geliefde zus en vrijwilliger

JAN VAN DAM

Vrijwilliger en een vriend van Jord van Egdom

Twaalf en een half jaar Passiflorahoeve.
Een bijzondere mijlpaal en we gaan door! Door met zaaien en oogsten,
groeien en snoeien. We hopen nog vele cliënten te mogen helpen.
Wat de toekomst ons zal brengen, weten we niet maar we
zien de toekomst met vertrouwen tegemoed!

Een paar cijfers

5 vlindertuinen
2

400
12016. m
2.500 m
soorten Aristolochia’s

soorten passiflora's

TOTALE OPPERVLAKTE PASSIFLORAHOEVE

000

2

12½ achtendertig(!)
jaar300
soorten Fuchsia’s

100
vrijwillig(st)ers
150 vlindersoorten
soorten Hibiscussen

We blijven groeien!

