
Zorgboerderij Buitengewoon

Zo noemt Arjo Buijs het kleinschalige 
zorgboerderijwerk dat hij met 
echtgenote Marinel in 2005 is begonnen 
en dat nog altijd in volle gang is.

Niet voor niets is de naam: Zorgboerderij 

Buitengewoon. De dagopvang of de 24 

uurs opvang van mensen met dementie 

geschiedt in het buitengebied en is ook 

buitengewoon als je het afzet tegen de 

‘gewone’ zorg die mensen in een 

zorginstelling krijgen.

Het verschil is vooral de kleinschaligheid, 

de onderlinge betrokkenheid die daardoor 

ontstaat en de optimale zelfwerkzaam-

heid van de bewoners. Ze gaan aan de 

slag in de tuin, zijn bezig met het 

verzorgen van dieren en ze werken mee 

in de huishouding. Daardoor zijn ze actief 

en in beweging en hebben ze ook meer 

onderlinge interactie.

Het is begonnen aan de Noordeindseweg 

in Delfgauw met een boerderij voor 

dagopvang. Daarna kwam de Nieuw-

koopseweg in Pijnacker erbij. Die 

dagopvangboerderij functioneert nog 

steeds prima. Op de Dag van de Zorg, 12 

mei 2017, werd de Zorgboerderij 

Buitengewoon nummer 3 geopend aan 

de Zuideindseweg. Daar is dagopvang en 

24 uurs opvang. De eerste zorgboerderij 

aan de Noordeindseweg werd daarna 

gesloten.

Arjo Buijs zegt dat de nieuwe boerderij 

met de 24 uurs opvang de verwachtingen 

heeft overtro� en. De ondernemende 

zorgman uit Zeeland zegt dat een 

zorgboerderij eigenlijk net een groot 

gezin is. Er vliegt wel eens iemand uit de 

bocht maar dat wordt dan weer hersteld. 

De keerzijde is dat het overlijden van een 

bewoner extra hard binnenkomt.

Net voor de kerst werd ook Zorgboerderij 

Buitengewoon zwaar getro� en door 

Covid-19. Ondanks alle voorzorgsmaatre-

gelen die sinds maart werden genomen, 

kwam het virus toch vernietigend binnen. 

Medewerkers en bewoners raakten 

besmet en er zijn ook bewoners 

overleden. “Hoe goed je je ook er tegen 

wapent, het kan altijd naar binnen sluipen. 

Het is heel heftig maar we zullen er zo 

goed mogelijk mee moeten omgaan.”, 

zegt Arjo tot slot.

Het mooiste project van Delfgauw

Buitengebied

Ook in het ‘Buitengebied 

West’ zitten veel 

bedrijven. We zijn een 

serie begonnen om deze 

bijzondere bedrijven een 

voor een te belichten.
Zorgboerderij Buitengewoon aan de Zuideindseweg.

Bent u ook als bedrijf gevestigd in het Buitengebied West en geïnteresseerd in samenwerking? 
Meld u dan aan op info@buitengebiedpnwest.nl  |  www.buitengebiedpnwest.nl


