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Stichting Perspectief Jaarverslag 2020 
 
Vakantiefonds voor boeren en tuinders in de knel 
Het jaarverslag van 2020 geeft een toelichting op de uitgangspunten en doelstellingen en de zaken die dit jaar 
zijn gerealiseerd. 
De Stichting Perspectief bestaat sinds 2005. Ze is opgericht ten behoeve van boeren en tuinders en hun 
gezinnen die door een structureel laag inkomen in de problemen zijn geraakt, waarvan de gevolgen leiden tot 
armoede, onzekerheid, sociale uitsluiting, gedwongen bedrijfsbeëindiging, verlies van (levens)werk en inkomen 
en persoonlijke identiteit, verlies van veerkracht door fysieke werkdruk en psychische en emotionele 
spanningen. Door het bieden van een éénmalige financiële steun kunnen deze boeren- en tuindersgezinnen 
mogelijk van rust en ontspanning genieten. Dit kan d.m.v. een korte vakantie, een dagje uit of een bijdrage in 
sommige kosten die nergens anders gedeclareerd kunnen worden. 
 
Perspectief en de activiteiten in 2020 
In 2020  hebben we voldoende financiële middelen verworven om zes boeren- en tuindersgezinnen een 
ondersteuning te bieden. We zijn dankbaar voor de inkomsten van individuele giften en donaties, van collectes 
van kerken en van het Bisdom Rotterdam.  
Voor 2021 hebben we een positief bericht ontvangen inzake de Bijdragenadvieslijst 2020 van Gelderland van de 
Protestantse kerk. We staan dus weer op de lijst voor 2021. 
Een beknopt overzicht van de jaarrekening en de balans over 2020 is op onze website te vinden 
www.vakantiefondsperspectief.nl of op te vragen bij het secretariaat.  
 
Perspectief wil het volgende bereiken: 
Financiële steun bieden bij vakantie, rust en ontspanning 
De agrarische gezinnen die in aanmerking komen voor een financiële ondersteuning worden voorgedragen door 
hulpverlenende instanties zoals de ZOB, maatschappelijk werk of vanuit de diaconie, het pastoraat of 
anderszins. De beoordeling van de aanvragen wordt gedaan door het Stichtingsbestuur dat zich, indien 
wenselijk laat adviseren. De bemiddeling en nazorg worden zorgvuldig uitgevoerd. 
Het werven van fondsen en donaties 
De werving van financiële middelen wordt gedaan via een eigen folder waar het schilderij van Ria Bouwhuis, 
mede-initiatiefnemer tot de oprichting van Stichting Perspectief, op staat en welke afbeelding wij ook voeren op 
ons briefpapier. We zijn hier heel trots op. Elk jaar worden de cijfers en de resultaten in een jaarverslag bekend 
gemaakt.  
Waardigheid van de boerengezinnen centraal stellen 
Bij het opsporen van gezinnen die in aanmerking komen, staat een integere benadering voorop. De erkenning 
van de problematiek en het luisteren naar hun ervaringen is van groot belang bij een betrouwbare hulpverlening. 
Aandacht vragen voor de problematiek 
De betrokken organisaties van de Stichting Perspectief vinden het van belang om blijvend aandacht te vragen 
voor de lage inkomensproblematiek van agrariërs. Daarmee wordt aandacht gevraagd van overheid, politiek, 
maatschappij en kerken, en willen we een signaalfunctie afgeven. Bijvoorbeeld door na de jaarvergadering een 
persbericht uit te geven met wat informatie, om te laten weten dat we als Stichting Perspectief actief zijn, dat het 
een noodzaak is, dat we hulp bieden, dat vakantie niet vanzelfsprekend is, dat inkomens in de agrarische sector 
zeer verschillend zijn, etc. Dit persbericht zullen we zoveel mogelijk verspreiden naar agrarische bladen, 
hulpverlening, netwerken, websites, etc. En folders verspreiden daar waar mogelijkheden zijn en er aanleiding 
voor is. 
 
Perspectief en de inkomens in de landbouw 2020 
Het boereninkomen in 2020 gemiddeld lager. 
Het boereninkomen in 2020 is ten gevolge van de coronacrisis gemiddeld lager dan in het goede landbouwjaar 
2019, aldus de jaarcijfers van Wageningen Economic Research. Er zijn grote verschillen in bedrijven, dat had te 
maken met levering aan supermarkten, die goede zaken hebben gedaan. Sluiting van foodservicebedrijven en 
catering kostte bijvoorbeeld vleeskuikens en aardappeltelers veel omzet en inkomen. Door de lock down werd 
de afzet enigszins beperkt vooral naar het buitenland. Melkveehouders hebben hun inkomen zien dalen door 
een lagere melkprijs en hogere voerkosten. In de varkenshouderij heeft men door de verlaging van de 
vleesprijzen in 2020 te maken met negatieve inkomens. Opgemerkt wordt dat agrarische ondernemers en hun 
gezinsleden in de meeste sectoren nog de meeste arbeid zelf verrichten, maar meestal geen salaris krijgen 
wanneer het agrarisch inkomen daalt. Bovendien hebben de boeren- en tuindersgezinnen te maken met 
politieke en maatschappelijke druk die o.a. ten gevolge van de stikstofcrisis hoog is. Dit brengt veel onzekerheid 
met zich mee, waardoor zij te maken hebben met economische en psychosociale gevolgen. De agrarische 
hulpverlening is op deze plaatsen hard nodig, waarbij het vakantiefonds een welkome financiële bijdrage kan zijn 
voor een welverdiende vakantie.  
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Hulpvragen 
De hulpvragen die bij ZOB, maatschappelijk werk, land- en tuinbouworganisaties, gemeenten w.o. WMO loket, 
pastoraat en diaconaat, vertrouwensloket, welzijn landbouwhuisdieren en De Luisterlijn binnen komen, zijn de 
laatste jaren intensiever geworden. Vooral de psychosociale problemen worden groter en vragen extra 
aandacht. Door de veranderende wetgeving van de invoering van de participatiewet is het nog moeilijker om de 
hulpvragers in een sociaal vangnet te krijgen. In deze situaties treft men vaak boeren- en tuindersgezinnen aan 
die te maken hebben met onoverkomelijke problemen. Een luisterend oor, hulpverlening en daarbij een steun in 
de rug door een financiële gift voor vakantie, kan het gezin wat hulp bieden en een moment van verlichting 
geven.  
 
Ons bestuurslid vanaf de oprichting van Perspectief actief geeft haar levensgeschiedenis 
Mijn leven als boerin Wanneer de Tweede Wereldoorlog volop woedt over Nederland, word ik in de strenge 
winter van 1942 geboren in het dorp Drempt. Daar ben ik opgegroeid in een groot boerengezin. Op mijn 
zestiende ging ik studeren voor landbouwhuishoud lerares. Daarna was ik werkzaam bij de huishoudelijke 
voorlichting en in het onderwijs. Met mijn echtgenoot hebben we vijf jaar in de Flevopolder gewoond, waar Jan al 
een aantal jaren als pionier werkte in de hoop een boerderij te pachten. Helaas was daar om verschillende 
redenen geen plek voor ons ideaal. En toch…in de tijd van schaalvergroting en kapitaalintensieve 
bedrijfsvoering starten we in 1971, na een lange zoektocht, een boerenbedrijf in het Noord-Limburgse Lottum. 
Met onze vier kinderen beleven we goede en slechte jaren van zaaien en oogsten. Mijn en ons levensmotto is 
altijd geweest: opkomen voor een sociaal rechtvaardige wereld, dat ik heb meegekregen bij mijn 
geloofsopvoeding door mijn katholieke ouders. We hebben met veel plezier 34 jaar op een gemengd bedrijf 
geleefd en gewerkt. In 2004 zijn we gestopt en hebben het bedrijf verlaten en weer aan de verpachter 
overgedaan.                                                                                                                                                        
Naast het werk op de boerderij heb ik de keuze gemaakt om vooral landelijk mee te werken aan sociale 
projecten voor boeren- en tuindersgezinnen en ben vooral opgekomen voor de positie van vrouwen in de 
landbouw. Hiervoor heb ik met andere boeren en boerinnen verschillende activiteiten en netwerken opgezet. In 
de jaren ’90 is de Telefonische Hulpdienst voor Agrariërs in het leven geroepen. In 1998 is de Werkgroep 
Landbouw en Armoede opgericht.                                                                                                                          
En op 14 januari 2006 waren we in het zalencentrum Onder de Toren in Elst bijeen om de het vakantiefonds 
Stichting Perspectief voor boerengezinnen op te richten. Het initiatief kwam vanuit onze Werkgroep Landbouw 
en Armoede en de organisatie voor bedrijfsbeëindiging, Zorg om Boer en Tuinder. Ik ben dankbaar dat ik nog in 
het bestuur van Perspectief kan deelnemen en dat via het vakantiefonds er elk jaar een aantal gezinnen in de 
knel, van wat rust en ontspanning kunnen genieten.                                                                                                                    
Mijn man is in 2017 overleden aan de gevreesde ziekte kanker. Kort erna ben ik wat kleiner gaan wonen in 
Venray en er is een goede vriend op mijn levensweg gekomen.                                                                                                                                                                                   
Over ons boerenleven heb ik een boek geschreven, dat in 2015 is uit gegeven: ‘De Kroniek van een 
boerenleven. Zoals men zaait zo zal men oogsten.’ Het is verkrijgbaar bij Bol.com en bij uitgeverij Boekscout.                                                                                                                                                                  
Ik hoop dat er voor boeren- en tuindersgezinnen een balans komt voor een goede en duurzame toekomst op 
hun bedrijf met een eerlijke prijs en voldoende inkomen voor het dagelijkse voedsel door hen geproduceerd. Zij 
verdienen vooral meer respect en waardering en een rechtvaardig en sociaal landbouwbeleid.                                                                   
Riky Schut-Hakvoort 

Vanuit het bestuur 
Het bestuur is in 2020 één keer bijeen geweest, het betrof de jaarvergadering. Meer was in het coronajaar niet 
mogelijk. 
Het bestuur kreeg ook reacties van gezinnen binnen, waarvoor we dit jaar net iets meer konden betekenen door 
middel van een vakantie. Wij zijn blij dat we er voor konden zorgen dat de mensen in een andere omgeving er 
even tussenuit konden om zo even de zorgen te vergeten. Dit kunnen we niet realiseren als we niet zulke 
prachtige giften binnen krijgen, waar wij als bestuur ook stil van worden. Dit willen we nadrukkelijk noemen, 
omdat er vanuit de kerken initiatieven genomen worden die voor ons gelden opleveren om ons werk te kunnen 
blijven doen. We voelen ons daar zeer door gesteund. 
We vergaderden dit jaar in Zalencentrum Onder de Toren in Elst, helaas niet met het voltallige bestuur wat te 
maken had met de coronacrises. Voor bezoeken van hulpverleners en hulpvragers heeft deze crisis ook veel 
invloed gehad; een ieder was bang om besmetting over te brengen of op te halen. De leuze was steeds blijf: 
zoveel mogelijk thuis.  
Uiteraard ook dank aan onze webmaster, die altijd maar weer alles belangeloos en snel op de website plaatst.  
 
 
Wim Verbeek, voorzitter 
Aartje Bredenoord, secretaris 
Jouk Dunnink, penningmeester 
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