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Koeien melken en fruit plukken tegen kost en inwoning is populair in

Australië en Nieuw-Zeeland. Maar ook in Nederland gaan reizigers bij de

boer in de leer. Vrijwilligersorganisatie World Wide Opportunities on

Organic Farms (WWOOF) brengt backpackers en biologische boeren al

veertig jaar samen.

Bij boer Arthur Doornebosch (46) uit Vlagtwedde stond vorige maand Taiwanees

eten op tafel. Een backpacker uit Taipei die een paar weken op de boerderij had

geholpen, besloot als tegenprestatie te kokkerellen. Zo schept Doornebosch

jaarlijks gerechten uit tal van landen op zijn boerenbont servies, want hij nodigt

mensen uit de hele wereld uit om hem te helpen op zijn biologisch-dynamische

boerderij. In ruil voor een paar uur werk per dag biedt hij zijn gasten een goede

boterham en een slaapplek in tent of pipowagen aan.

De geboren Rotterdammer kocht twintig jaar geleden een uitgeleefde boerderij

tussen de Oost-Groningse suikerbietvelden om te proberen zelfvoorzienend te

worden. Hij kocht schapen, zette zonnepanelen op zijn dak, maar had hulp nodig

bij de aanleg van de grote groentetuin en fruitgaard. Fulltime boeren kan hij

financieel gezien niet. Hij moet als opbouwwerker bij de gemeente zijn hypotheek

bij elkaar werken.

Voor wat extra helpende handen meldde Doornebosch zich bij het

vrijwilligersnetwerk van World Wide Opportunities on Organic Farms (WWOOF).

Die organisatie, opgericht in 1971, heeft als doel mensen die in hun dagelijks

leven weinig bij de boer komen, op een laagdrempelige manier kennis te laten

maken met biologisch-dynamische landbouw. In ruil voor kost en inwoning

kunnen vrijwilligers op boerderijen aan de slag.

Voor Doornebosch is het netwerk een succes. In vier jaar tijd ontving hij meer

dan tweehonderd backpackers. Soms wel tien tegelijk. "Toen lag de zolder vol

met matrassen en stonden er tentjes in de fruitgaard", herinnert hij zich, terwijl hij

lopend op felgroene klompen zijn erf van tweeënhalf hectare laat zien.

Wat de 'wwoofers' hem hebben gebracht, is duidelijk zichtbaar in de vele tuinen

op het erf. De ene vrijwilliger legde een tuinperk aan in de vorm van een zon, een

ander maakte een ying- en yanglogo van planten. Verderop is een theetuin in

aanbouw. "Zonder de 'wwoofers' was ik zuur en gefrustreerd geweest",

concludeert Doornebosch. "Dan had ik niets voor elkaar gekregen."

Nu de tuinen vorm hebben gekregen, nodigt de boer nog maar drie of vier

mensen tegelijk uit. Hij zegt tachtig procent van de aanvragen te moeten

afwijzen.

Twee van de vrijwilligers deze zomer zijn de Spanjaarden Albert Solé (29) en

Dèlia Samper Golorous (28). De computerprogrammeurs uit Barcelona zijn in

twee dagen naar Vlagtwedde gereden om een paar weken lang de mouwen op

te stropen. "We lazen over WWOOF in een tijdschrift in het vliegtuig en keken op

de website", vertelt Dèlia vlak na aankomst. "Het leek ons een leuke manier om

nieuwe mensen te ontmoeten en bovendien is het een goedkope vakantie."

Eerder 'gewwoofd' hebben de Spanjaarden nog niet, maar na de lasagne doen

ze gelijk de afwas. Theedoek en afwasmiddel zijn binnen mum van tijd

gevonden. Alsof ze thuis zijn. Tijdens de rondleiding in de schemer leveren

kruiden als karwei en planten als de duindoorn nog wat vertaalproblemen, maar

Albert maakt zich geen zorgen. "Over twee weken ken ik alle namen."

"Het zijn vooral mensen die tussen twee studies inzitten die bij ons langskomen",

merkt Doornebosch. "Of mensen die hun schepen achter zich verbranden. Daar

heb ik de beste ervaringen mee. Ze zijn midden veertig, hebben levenservaring

en weten wat ze willen. Maar studenten zijn ook geweldig hoor. Eigenlijk kun je

van tevoren niet voorspellen of iemand een goede wwoofer is of niet. Achter een

korte e-mail kan een gezellige, harde werker schuilgaan."

Soms kost het verzorgen van vrijwilligers hem meer dan het hem oplevert, maar

dat neemt Doornebosch op de koop toe. Hij hoeft geen winst te maken. Quitte

draaien en zo duurzaam en zelfvoorzienend mogelijk proberen te zijn, is voor

hem voldoende. "Waar het om gaat, is dat ik mensen uit de hele wereld ontmoet

en mijn tuinen onderhouden worden."

Beknibbelen op basisbehoeften wil hij ondanks zijn beperkte budget niet. "We

gaan mensen geen slecht eten voorzetten omdat het goedkoop is", zegt

Doornebosch als de thee en versgebakken koekjes 's avonds op tafel staan. "Ik

wil wel een gastheer zijn. Dat ik toevallig vegetariër ben en zelfvoorzienend wil

zijn, betekent niet dat mensen ook naar een compost-wc moeten en koud

moeten douchen. Je moet een balans vinden tussen wat je krijgt en geeft."
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Albert en Dèlia luisteren mee en beloven spontaan om komende week tapas te

maken.

Jojanne van Andel (22), studente internationale betrekkingen uit Groningen, reist

momenteel door Australië en kluste en tuinierde op twee boerderijen.

"WWOOF leek mij een leuke manier om meer van Australië te zien dan de

toeristische trekpleisters. Bovendien werk je voor gratis verblijf en eten en dat

maakt reizen een stuk beter betaalbaar voor de budgetreiziger. Je kunt een

boerderij uitkiezen die je interessant vindt: van yogaretraite tot paardenfarm.

Nadeel van WWOOF is dat iedereen zich als gastheer kan registreren. Je moet

afgaan op de feedback van anderen, maar uiteindelijk weet je heel vaak niet wat

je kunt verwachten. Je kunt natuurlijk altijd weer weggaan als je het zat bent,

maar veel adressen in Australië zijn nogal afgelegen, dus dat kan het wat lastiger

maken."

Tekstschrijver Mayke Kranenbarg (35) uit Nijmegen wwoofde tussen '96 en 2005

op twaalf biologische boerderijen in Australië. Ze plukte limoenen en legde een

kruidentuin aan.

"WWOOF leek me een prachtige manier om onder 'locals' te komen, om met mijn

kleine budget veel verschillende plekken te zien en iets te leren van biologische

landbouw. De plekken waren vaak paradijselijk en als vegetariër was ik geen

vreemde eend in de bijt. De sfeer was vaak open en vrolijk. De backpacker die

vooral van feesten en bier drinken houdt, kom je op een WWOOF-boerderij niet

zo snel tegen. Ik heb eigenlijk maar één slechte ervaring gehad. Dat was in

Tasmanië bij een host die alleen opdrachten gaf en ons verder uit de weg ging.

De man leek vooral uit te zijn op goedkope arbeidskracht."
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Bjorn Semmekrot (30) uit Hengelo, beheerder van verenigingen van eigenaren,

werkte vorig jaar een paar weken op een boerderij in Chili.

"Als je met een Lonely Planet door een land reist, zie je de bekende plekken,

maar vergeet je de lokale bevolking. Als backpacker ben ik op zoek naar een

stukje avontuur, maar dan moet je wel van de gebaande paden af. Ga je

wwoofen, dan weet je niet wat je verwachten kunt, dat is het mooie. In Chili

werden we voor mijn gevoel vijftig jaar teruggeworpen in de tijd. 's Morgens

zochten we de koeien bij elkaar en melkten we ze. We gingen hout halen en

hebben een weg opnieuw aangelegd. Warm water was er niet, we moesten

wachten tot er 's avonds gekookt werd. Het was een hele wijze levensles: je kunt

gelukkig zijn met heel weinig."

22 Nederlandse boerderijen

Van oorsprong is het vrijwilligersnetwerk van World Wide Opportunities on

Organic Farms (WWOOF) Brits, maar vooral in rondreislanden als Australië en

Nieuw-Zeeland is het werken tegen kost en inwoning populair. Onder

backpackers gaat het handboek, waarin alle adressen staan, van hand tot hand.

Alleen al in Australië vragen 2200 boeren dit jaar om hulp bij het macadamia's

plukken, paarden verzorgen of koeien melken. De 22 Nederlandse boerderijen

steken daarbij wat schril af. In Nederland zijn nou eenmaal minder biologische

boerderijen, stelt Carl Rogers van WWOOF International. Onbekendheid zou ook

mee kunnen spelen, denkt Jasper Vink van Biologica, de koepel van biologisch-

dynamische landbouwers. "We verwijzen er op onze website wel naar, maar het

werkwoord 'wwoofen' staat nog niet in de Van Dale."
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