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Albert woont met Gea alweer 8 jaar in Orvelte (in de “Alesconboerderij”). Daarvoor exploiteerden
ze een aantal jaren de zuivelfabriek. Ze deden dat in combinatie met de boerderij in Wezup (net
over de grens van Orvelte). Toen hun zoon Egbert-Jan aangaf ook boer te willen worden nam hij de
boerderij over en konden Albert en Gea in Orvelte gaan wonen. De biologische boerderij beschikte
toen inmiddels over de modernste melkrobot, een kaasmakerij en een winkel met eigen producten,
waaronder de Orvelter kaas. Enige jaren geleden is daar ook een grote biovergister gebouwd en
sinds Egbert-Jan zijn vriendin is ingetrokken, is er ook een paardenfokkerij met 15 paarden
bijgekomen.

In Orvelte wonend bleven Albert en Gea eerst nog op de “toeristische toer”, maar na enige jaren
maakten ze een forse switch en begonnen aan de opbouw van een zorgboerderij. Inmiddels werken
daar 15 “hulpboeren”; mensen die met een indicatie voor een deel van de week bij hen terecht
kunnen voor dagbesteding. Gemiddeld zijn er 8 hulpboeren per dag aanwezig. Een viertal
hulpboeren woont ook op het erf van de boerderij in appartementen, omdat dagelijkse begeleiding
nodig is; een vorm van beschermd wonen dus. Daarvan wonen twee hulpboeren tijdelijk in chalets
op het erf, omdat het voorhuis van de boerderij grotendeels is gestript vanwege de asbest die met
name in de zoldering/vloeren was verwerkt. Eind dit jaar zal Het Drentse Landschap beginnen met
de verbouw van het voorhuis. (waarvan uit onderzoek is gebleken dat het stamt uit ongeveer 1700).
Er zullen dan een aantal mooie appartementen gecreëerd worden voor de “hulpboeren”.
De werkzaamheden die vanuit de zorgboerderij worden gedaan, zijn op de 2 boerderijen en
daarnaast onderhoudsklussen in het dorp. Afhankelijk van het soort werk en de mogelijkheden van
de zorgboer wordt de begeleiding ingezet. Zo nodig wordt afgestemd op de behoefte van de
hulpboer, naar passend werk gezocht. Altijd staat de hulpboer centraal en op geen enkele wijze
wordt uitgegaan van financieel rendement van de werkzaamheden. In totaal zijn er 6 mensen
werkzaam voor de hulpboeren, waaronder Gea en Albert en hun dochter Inge.
Al met al bevalt het werk Albert en Gea zo goed dat ze hebben besloten ook in Zweeloo een
zorglocatie te ontwikkelen. Ze hebben daarvoor De Kniephof aangekocht; dat nu een kleinschalig
B&B is. Ze gaan daar zelf ook wonen. Ze verwachten voor de Kerst over te zijn. Het deel van de
boerderij waar zij nu wonen zal dan geschikt worden gemaakt als gezamenlijke ruimte voor alle
hulpboeren/-boerinnen en medewerkers.

Op de foto: Albert Hilbrands voor de schuur waarin 2 appartementen zijn gemaakt. Bekeken wordt
of in de schuur nog een paar appartementen gerealiseerd kunnen worden.

