
De Stichting Perspectief vraagt aandacht voor boeren- en tuindersgezinnen in de knel. 

Een project voor vakantie, rust en ontspanning. 

 

Achtergrond 

De Stichting Perspectief richt zich op boeren- en tuindersgezinnen die door een structureel  laag 

inkomen in een moeilijke situatie zijn geraakt, met als gevolg: gedwongen bedrijfsbeëindiging en 

soms faillissementen. Dit leidt tot armoede en sociale uitsluiting, verlies van inkomen en veerkracht. 

Door het bieden van een financiële tegemoetkoming voor een korte vakantie, kunnen deze gezinnen 

mogelijk even tot rust en ontspanning komen. 

 

Het vakantiefonds bestaat sinds 2005 en is sinds 2016 een zelfstandig project. De financiële steun 

komt van donaties van personen en giften van religieuze congregaties en kerkelijke instanties,  zoals 

de protestantse en katholieke kerken, Bisdom Rotterdam en welzijnsfondsen. 

 

Ontwikkelingen 

Overal ter wereld is een uitstroom van de boerenstand, terwijl we landbouwers nodig hebben om een 

gezonde en betaalbare voeding te produceren. Decennia lang moeten kleine en middelgrote bedrijven 

ook in Nederland plaats maken voor grootschalige, geïndustrialiseerde en rationeel gerunde bedrijven. 

Ook grote bedrijven kunnen om verschillende redenen failliet gaan. De boer en tuinder willen graag 

‘loon naar werken’ en een faire prijs voor het product. Helaas kunnen niet alle agrariërs deze ratrace 

van groei naar een groter en een moderner bedrijf bijhouden en moeten soms stoppen met hun bedrijf. 

Door de sociale gevolgen van deze landbouwontwikkelingen is er in deze gezinnen vaak geen ruimte 

om op vakantie te gaan en daarvoor kan de Stichting Perspectief hiervoor een eenmalige financiële 

tegemoetkoming bieden. 

 

Doelstelling Perspectief: 

Financiële steun bieden bij vakantie, rust en ontspanning. 

De agrarische gezinnen die in aanmerking komen voor een ondersteuning worden voorgedragen door 

hulpverlenende instanties als de ZOB, maatschappelijk werk of vanuit de diaconie, pastoraat of 

anderszins. De beoordeling wordt zorgvuldig gedaan en begeleiding en nazorg van de gezinnen blijven 

hierbij noodzakelijk. 

Het werven van fondsen en donaties. 

Perspectief heeft sinds september 2016 een nieuwe folder en een eigen website 

www.vakantiefondsperspectief.nl en de ANBI-status. 

De werving richt zich op individuele donateurs, kerkelijke, religieuze, maatschappelijke en 

landbouworganisaties. Elk jaar worden de cijfers en resultaten bekend gemaakt in een jaarverslag. 

Waardigheid van de boerengezinnen centraal stellen. 

Bij het opsporen van de gezinnen die in aanmerking komen voor een vakantiebijdrage staat een 

integere benadering voorop. De erkenning van de problematiek en het luisteren naar de ervaringen is 

belangrijk bij een zorgvuldige hulpverlening. 

Aandacht vragen voor de problematiek. 

De betrokken organisaties vinden het belangrijk om blijvend aandacht te vragen van de politiek, 

overheid, kerk en maatschappij voor de lage inkomensproblematiek van agrariërs. 

Zodoende kunnen knelpunten zichtbaar worden op weg naar oplossingen. Het blijft: ‘Helpen onder 

protest!’ 

Het bestuur van de Stichting Perspectief werkt samen met verschillende hulpverlenende organisaties. 
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