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Aanleiding

• Vanuit De Essenburg: borging voor de toekomst. 

• Vanuit gemeente: Herziening bestemmingsplan dorpskernen II, Twisk

• Overleg over strategie, aanpak? 



Gegevens De Essenburg

Dorpsweg 50, 1676 GC in Twisk

• Nr 50, het oude voorhuis: Dhr en Mw Bes-Schreuder, ouders

• Nr 50 A, Mw. J.M. van der Velden, met partner Dhr. C.A.M. van Tulder

• Nr 50 B, Dhr. R. Schellingerhout en Mw. Schellingerhout-Bes

De ouders van Mw. J.M. van der Velden zijn voor het project in 2007 
verhuisd van Den Haag naar Abbekerk, Parklaan 66, en helpen als 
vrijwilligers dagelijks mee. 



Vaste kern kinderen en jongeren in 2016

Jongens aanhang Meisjes aanhang

Nick, 30 jaar, uitwonend Kara Maria Ninouk, 32 jaar, weekend Sietse, 30 jaar, weekend

Rick, 19 jaar, inwonend Lisa L, 21 jaar, uitwonend Simon, 23 jaar, uitwonend

Jose, 19 jaar, inwonend Michelle, 17 jaar, logeren Lisa Z, 19 jaar, inwonend Caine, 22 jaar, inwonend

Frank, 15 jaar, inwonend Destiny, 9 jaar, inwonend

Lucas, 14 jaar, parttime Stacey, 5 jaar, parttime

5 zonen
5 dochters
5 schoonkinderen
6 fulltime inwonend, 5 parttime



Geschiedenis van boerderij De Essenburg

• In 2002 agrarisch bedrijf van Gerrit Jan Zijp. 

• Anderhalf jaar te koop gestaan, Agri team: uiteindelijk met optie om 
zetten naar drie woonbestemmingen. 

• Koop gesloten op 30-12-2002, 3 eigenaren, verkaveling. 

• Aankoop met als doel om samen particulier zorginitiatief vorm te 
geven op totaal terrein (meerdere percelen in samenhang). 

• Hiervoor Stichting opgericht onder dezelfde naam in 2005.

• Verbouwd in 2003-2004, verhuisd in januari 2004 vanuit randstad. 

• In maart 2005 kwam het eerste kind. 



Pleegzorg en jeugdzorgboerderij….

Betekent het bieden van:

• Langdurige opvang, opvoeding van (pleeg)kinderen. Hoofd plaatser is Parlan. 

• Samenwerking met Leger des Heils, Bureau;s Jeugdzorg en William Schrikker Groep. 

• Samenwerking met 1e en 2e lijns zorg en welzijns organisaties in de regio. 

• Crisisopvang

• Weekendopvang

• Vakantieopvang

• Tienermoeder opvang

• Ouder/kind opvang. 

• Schuiladres eerste noodopvang, totdat er plek is in een “Blijf van mijn lijf huis”. 
Contactpersoon voor politie Hoorn. 

• Geheime plaatsingen, in situaties waar dreiging en onveiligheid spelen. 



Doelstelling 
Stichting De Essenburg

• Het bieden van een thuis aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar, 
die dit door omstandigheden moeten missen. 

• Goed doel erkenning, ANBI status. 

• Het werven van fondsen om de opvang van (niet betaalde) kinderen, jongeren en soms 
hun ouders mogelijk te maken. 

De Essenburg draait op vrijwilligers. Buiten de formeel aangestelde gastouder via 
gastouderbureau Berend Botje krijgt niemand betaald voor de zorg voor de kinderen. 

Het gezinssysteem is de basis voor het inrichten van het dagelijks leven op de boerderij. 



Structureel gesteund door

• Kiwanis West-Friesland 

• Rotary Monnickendam

• Rotary Hoorn (moederclub) en Rotary Hoorn 2

• Canon, jaarlijkse klussendag met vrijwilligers

• Rabobank, ING bank (Anne Mulder)

• MSRE Bank Amsterdam (Sophie Bovenlander)

• Sophia Roosenthaal Vereeniging (Ed Fuld)



Maatschappelijke betrokkenheid: 
stages en opleiden in de regio. 
• Erkend leerbedrijf (Calibris) voor stageplaatsen opleidingen SPW 

(niveau 3 en 4 jeugdzorg) en SPH. Samenwerking met Horizon college 
in Hoorn, Hoge School In Holland in Diemen. 

• Begeleiden studenten die een landelijk onderzoek doen rondom een 
jeugdzorgonderwerp. 

• Verzorgen praktijk gastcolleges op MBO scholen in Noord en Zuid 
Holland over jeugd- en pleegzorg.

Ontvangen klassen van lagere scholen en 

van de MBO-SPW opleiding en geven rondleidingen 

om te laten zien hoe het ook anders kan.



Maatschappelijke betrokkenheid:
landelijk voorbeeld project
• Partner van de landelijke beweging “Alliantie Kind in Gezin” 

• Samenwerking Stichting Kinderpostzegels Nederland, landelijk 
voorbeeld project voor het oprichten van méér pleegzorgboerderijen.

• Voorbeeld voor NvM over alternatieve besteding van leegstaande 
boerderijen, presentaties voor makelaars. 

• Ontvangen regelmatig stellen nieuwe initiatief nemers, die ook een 
dergelijk project willen opzetten. Organiseren hiervoor 
zaterdagmorgen koffie ochtenden. 



Maatschappelijke betrokkenheid:
vrijwilligers, klusdagen, hulp aan anderen. 
• Samenwerking met vrijwilligerspunt Hoorn

• Organiseren klussendagen voor bedrijfsleven, scholen, verenigingen, 
serviceclubs en houden dan presentaties over pleegzorg in 
Nederland. 

• Samenwerking met kledingbanken, inzamelen tweede hands kleding, 
pakketten maken met kleding en voedsel, uitdelen. 

• Bieden onderdak aan Stichting Moldavita, steun aan 50 gezinnen en 
school in Roemenië. 

• Samenwerking Robin Good, met Stichting Zin, met Zinnige Zaken



Resultaten afgelopen jaren 
65 keer opvang geboden in alle vormen

• Vooral kinderen en jongeren

• veel kinderen in aanraking geweest met geweld, verwaarlozing en misbruik

• Veel kinderen met een diagnose

• 2 tienersmoeders

• 7 keer 2 broers / zussen, 3 keer 3 broers/zussen

• 6 maal een ouder-kind opvang combinatie variërend van een week tot anderhalf jaar

• schuiladres: 15 tot 20 van de plaatsingen waren geheime plaatsingen ivm dreiging / veiligheid. 

• Een derde niet betaald

• Alle kinderen hebben bij ons Opa’s en Oma’s.

• Honderden vrijwilligers betrokken

• Landelijk voorbeeldproject geworden vanaf 2007, genomineerd door Stichting Kinderpostzegels

• Minimaal 50 stellen nieuwe initiatiefnemers ontvangen

• 16 andere initiatieven geadviseerd bij het oprichten van een pleegzorgboerderij in het land. 

• Tientallen presentaties gegeven. 



Kijk op de toekomst

• Wens om het project te behouden en te borgen voor de toekomst, terrein hiervoor anders 
indelen. 

• Huidige kinderen grootbrengen. Crisisopvang blijven bieden

• Als “ouderlijk thuis” blijven functioneren voor alle reeds uitgevlogen pleegkinderen, voor hun 
gezinnen. 

• Hiervoor drie generatie familie systeem opbouw realiseren. Huidige woning Opa’s en Oma’s 
behouden op terrein, jongere generatie aan boord halen. 

• Ouders van Jessica in de toekomst kunnen opnemen indien dit nodig / wenselijk is. 

Feiten: 

• Vanwege leeftijden wordt het zwaarder (huidige leeftijden: 62, 55, 55 en 44 jaar). 

• Na incidenten meer behoefte aan privacy, kunnen afschermen

• Wens om meer veiligheid in te bouwen. 



Verzoek aan de gemeente

• Graag in overleg.

• Ideeën voor volgende stappen bespreken

• Onderzoeken wat mogelijkheden zijn. 



We hebben hulp nodig

• Daken stallen vervangen in opdracht overheid, asbest houdend

• Pomp bronwater is kapot

• Sloot, aanmaningen waterschap: kantwallen maken

• Pad op het land overwoekert, nieuw pad aanleggen

• Hang en sluit werk stolp vervangen

• Kapschuur opknappen

• Electra stolp en stallen opknappen

• Schilderwerk stolp, stallen en hekwerken, dringend nodig

• Twee slaapkamers nieuwe vloer nodig, kaasplanken splinteren

• Inrichting kinderkamer begane grond

• Keuken opknappen in logeerunit

• Tuinverlichting opknappen

• Grote stal indeling verder afmaken





De boerderij in huidige staat is speciaal voor 
kinderen ontworpen. Minister Rouvoet stelde zich 
persoonlijk op de 
hoogte tijdens een 
werkbezoek in jan 2008. 


