
warmonderhof.nl  >>

Er 
is 

geen 
Planet  

B 



Ik ben niet zo’n type voor theorie
Ik melk dagelijks de koeien hier op Warmonderhof. 
’s Morgens hebben we les, maar het leukste vind ik het 
praktijkgedeelte. Daarvan leer ik meer, heb ik het idee, 
dan in de klas. Mijn huiswerk maak ik altijd in de laatste 
nacht. Gelukkig is er dan koffie! 

Chillen in het weekeinde
De woonderij staat op het erf, naast de school en de 
boerderijen. Wij zitten met zeven personen in één huis-
je. Hier is altijd iemand beschikbaar en hier is altijd wat 
te doen. In het weekeinde zijn we lekker aan het chillen 
en probeer ik te beginnen met huiswerk, haha!

Stage in Ierland
Begin mei ga ik op externe halfjaarstage. Ik heb een leuk 
gemengd bedrijf op het oog, in Ierland, met vijftig koei-
en, honderd schapen en een kleine anderhalve hectare 
tuinbouw. Na school wil ik eerst in loondienst werken en 
kapitaal opbouwen. Ooit begin ik misschien voor mezelf, 
als ik groot ben... 

Veel vrolijker
Nu, na mijn eerste anderhalf jaar hier op deze opleiding, 
sta ik heel anders in het leven dan daarvoor. Ik heb een 
doel. Ik ben veel vrolijker. Want ik weet nu wat ik wil!

“IK HEB VEEL MEER ZIN IN DE TOEKOMST. IK WEET NU WAT IK WIL“

Ik ga meer natuur op mijn boerderij brengen
Mijn toekomst ligt bij geiten, schapen en bij 
akkerbouw. Want ik vind trekkerrijden erg leuk. 
Ik wil boeren in sámenwerking met de bodem, 
de planten en de dieren.  

Je leeft niet alleen voor jezelf
Ik wil ook anderen wat leren: wat is groente, 
wat zit erin? Hoe teel je dat verantwoord? En ik 
wil nog kaas leren maken, producten leren ver-
werken. Zodat ik de hele lijn van groei tot mond 
kan uitvoeren. 

Wat je nu op tv ziet 
De tv-programma’s die je nu ziet over de rege-
neratieve landbouw - landbouw die de aarde 
beter achterlaat dan dat we hem kregen - dat 
is wat ze hier op Warmonderhof al zeventig jaar 
doen! Wij lopen voor op mensen die wakker 
geschud moeten worden.  

Echte vriendschap is..
Ik heb veel gereisd. Op Warmonderhof kwam ik 
in één huisje te wonen met mensen die ik niet 
kende. Dat vond ik spannend. Op reis laat je 
alleen het leukste laagje van jezelf zien. Maar 
hier ga je een laagje dieper. Ik heb ervaren dat 
mensen er door dik en dun voor je kunnen zijn. 

Anniek van der Vaart - tweedejaars mbo niveau 4 (met vierdejaars student Quinten Piek).

Johannes de Jong - tweedejaars mbo niveau 4.

wonen, werken en leren in de biodynamische landbouw
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“DE ENIGE VORM VAN BOEREN WAAR WE MEE DOOR KUNNEN GAAN”

welkom op onze meeloopdagen!


