Partner Contacts

Het MAIE Project en de Visie

Agricultural University – Plovdiv | Mendeleev 12
4000 Plovdiv | Bulgarien | www.au-plovdiv.gb

Het MAIE project „Multifunctionele Landbouw in
Europa – Sociale en Ecologische Invloed op Biologische
Landbouw bedrijven“ bestaat uit vertegenwoordigers
uit Bulgarije, de Tsjechische Republiek, Italië, Portugal,
Finland Nederland en Duitsland.

AGROBIO – Associação Portuguesa de Agricultura
Biológica | Calçada da Tapada, 39, R/C Dto
1300-545 Lisboa | Portugal | www.agrobio.pt
AIAB – Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica
Via Piave 14 | 00187 Roma | Italien | www.aiab.it

Het is onze visie om verschillende manieren te
ontwikkelen om kennis te verspreiden over Zorglandbouw door:
de zorglandbouw te bevorderen,
plattelandsgebieden te ondersteunen om in goed
georganiseerde netwerken te opereren,
terreinen van sociaal werk te ontwikkelen in
combinatie met landbouw,
en het maken van connecties tussen bewegingen en
activiteiten in Europa.

LEI, research institute (Stichting Dienst Landbouwkundig
Onderzoek) | Postbus 29703 | 2502 LS The Hague
Niederlande | www.lei.wur.nl
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus
Humppilantie 14 | FI-31600 Jokioinen | Finnland
www.mtt.fi
PETRARCA – Europäische Akademie für Landschaftskultur
Deutschland | Nordbahnhofstraße 1a | 37213 Witzenhausen
Deutschland | www.soziale-landwirtschaft.de

F OTO S : P E T R A R C A

Thüringer Ökoherz e.V. | Schlachthofstraße 8-10
99423 Weimar | Deutschland | www.oekoherz.de

De hele project greup: Kick-off meeting, Wilhelmsglücksbrunn in
Creuzburg (Duitsland)

( R O M E );
| F OTO ( C O V E R ): C O O P . S O C . A G R I C O LT U R A C A P O D A R C O , G R OT TA F E R R A TA

HAS Den Bosch | Onderwijsboulevard 221
5223 DE ‘s-Hertogenbosch | Niederlande
www.hasdenbosch.nl

L AY O U T : G R A P H I S C H E B E T R I E B E R U D O L F K E S S N E R W E I M A R

CERCICA | Rua Principal, nº 320/320 A – Livramento
2765-383 Estoril | Portugal | www.cercica.pt

M. VOLL ARO

AREA viva | Valeč č. p. 7 – 36455 | Tschechien
www.areaviva.cz

Sociale en Ecologische
Invloed op Biologische Boerderijen
www.maie-project.eu

Dit project werd gefinancierd met de
steun van de Europese Commissie. De
verantwoordelijkheid voor deze publicatie
(mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur;
de Commissie kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor het gebruik van de
informatie die erin is vervat.

Multifunctionele landbouw en de Zorglandbouw bieden
kansen voor individuele persoonlijke ontwikkeling en
ze bevorderen de kwaliteit van het leven. Ze bevorderen
een duurzame benadering om de natuur te beheren en
de plattelandsgebieden nieuw leven in te blazen. Zorglandbouw houdt in dat vele individuen samenwerken
volgens gemeenschappelijke idealen en sociale waarden
om kleinschalige alternatieven te ontwikkelen voor sterk
gerationaliseerde vormen van landbouw en een felle prijzenconcurrentie.
Op de lange duur opent multifunctionele landbouw
een perspectief op een potentiële verschuiving in het hele
model.

Eigenschappen van een

Wat is Multifunctionele

Innovatief Project

Landbouw?

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een
nieuw meertalig curriculum over multifunctionele landbouw, gebruik makend van een e-learning format (80 uur
online/40 uur praktische training op een zorgboerderij),
met als hoogtepunt een Internationale Zomer School als
pilot-cursus en de ontwikkeling van Competentie Centra
over Zorglandbouw in elk land, evenals een transnationaal virtueel Competentie Centrum. Aan de basis van
ons werk ligt een voorafgaande analyse van de behoefte
aan training. Gebruik makend van een vragenlijst die
moet worden ingevuld door een consortium van experts
(Focus Groep) in elk land, zal er een definitieve „expert
text“ en een curriculum ontwikkeld worden. Gedurende
dit proces zullen beroepsbeoefenaars en wetenschappers
vanuit heel Europa samenwerken en van elkaar leren
door uitwisseling van ideeën, praktische oplossingen en
ervaringen, met het doel om innovatieve ideeën te ontwikkelen en oplossingen die geschikt zijn voor praktische
toepassing. Het project ondersteunt de training en kwalificatie van verschillende doelgroepen (boeren, sociale
werkers en trainers in de sectoren gezondheid, sociaalmaatschappelijk werk en recht) die op sociale boerderijen
werken. We zullen gebruik maken van innovatieve
methodologieën om multifunctionele landbouw benaderingen te ondersteunen door heel Europa. Alle partners
zullen profeit hebben van elkaar door transnationale uitwisseling en de gemeenschappelijke ontwikkeling van de
Zorglandbouw beweging in elk deelnemend land.

Landbouw gaat niet langer alleen over het proces van
voedselproductie. De hedendaagse rol van de landbouw
moet rekening houden met:
invloeden die het resultaat zijn van markt liberalisatie,
veranderingen in de voorkeur en de betrokkenheid van
consumenten,
de opkomst op de wereldmarkt van producerende
landen met lage kosten,
de relatie tussen natuur, traditie, recreatie, cultuur en de
historische achtergrond van het gebruik van het land.

De definitie van Zorglandbouw

Zorglandbouw in Europa3

Zorglandbouw is een gebied van multifunctionele landbouw, dat omvat:
diensten op het gebied van gezondheid en genezingswijzen,
educatie en therapie,
rehabilitatie en maatschappelijke terreinen.

De mate waarin Zorglandbouw zich heeft ontwikkeld
door heel Europa verschilt al naar gelang de situatie in
het betreffende land.

Matig ontwikkelde status – het aantal en de diversiteit aan
Zorglandbouwprojecten groeit, specifieke gebruikersnetwerken zijn in ontwikkeling en consolideren zich, maar
politieke en financiële steun is nog niet gegarandeerd:
Frankrijk
Finland
Portugal
Duitsland
F OTO : M T T

Het traditionele gemengde bedrijf wordt aangevuld met
een verscheidenheid aan activiteiten, waaronder sociale en
onderwijskundige activiteiten, diensten op het gebied van
gezondheid en genezingsprocessen, ecotoerisme, culturele
kansen, (preventief) milieubehoud of de actieve verkoop van
boerderijproducten. De landbouw wordt multifunctioneel.1

F OTO : T H Ü R I N G E R Ö K O H E R Z E . V .

Elonkierto Park in Jokioinen (Finland)

Biohof Aga in Gera (Duitsland)

1 Van Huylenbroek, Guido/Durand, Guy: Multifunctional agriculture: A new
paradigm for European agriculture and rural development, Ashgate Publishing
Ltd., Hampshire 2003

Pionier status – verschillende projecten worden ontwikkeld, die Zorglandbouw concepten ten uitvoer brengen:
Slovenië
Tsjechische Republiek
Bulgarije

Zorglandbouw biedt talrijke mogelijkheden voor mensen
om deel te nemen aan de dagelijkse gang van zaken op
een boerderij, bijvoorbeeld door tuinieren of het vee te
verzorgen. Zorglandbouw vindt plaats op boerderijen en
tuinbouwbedrijven. Ze proberen verschillende zorgbehoeftigen in de maatschappij te integreren, bijvoorbeeld,
gehandicaptenzorg, langdurig werkelozen, drugsverslaafden of sociaal zwakkere mensen, mensen met chronische
psychologische problemen, delinquenten, kinderen en
jongeren met gedrags- en leerproblemen. Bovendien zijn er
boerderijen die zich richten op het integreren van ouderen,
schoolkinderen of kinderen op kinderdagverblijven. Het
doel van Zorglandbouw is het bieden van een betere, meer
participerende kwaliteit van leve.2
2 Witzenhäuser Positionspapier zum Mehrwert Sozialer Landwirtschaft

Goed ontwikkelde status – de sectoren gezondheid en
genezingswijzen hebben Zorglandbouw ontdekt als een
bron van therapie en werkgelegenheid, boeren hebben
zich gerealiseerd dat het een potentiële vorm van inkomen biedt en hebben terreinen toegankelijk gemaakt;
het statutaire raamwerk is goed ontwikkeld en subsidies
komen beschikbaar:
Italië
Nederland
Officieel erkende status – wetenschappers, stakeholders
en vertegenwoordigers van de ministeries van volksgezondheid, landbouw en werkgelegenheid werken samen;
Zorglandbouw initiatieven worden ondersteund door
beleid:
Noorwegen
3 www.orgprints.org/view/projects/conference.html

