
64

D
e Specialist

65

D
e Specialist

Trots laat zorgboerin Wendy Lassche de slaap-, speel- en doe-ruimten zien waarin 
de baby’s, dreumesen, peuters en oudere kinderen worden opgevangen. Die bevin-
den zich op twee naast elkaar gelegen erven. In de peuterruimte spelen kinderen met 
mais die ze zelf van een kolf hebben gepeuterd. In een ruimte even verderop aaien 
twee kleuters een konijn. Een wat ouder meisje borstelt een pony. Een collega van 
Wendy is met een groepje kinderen het land opgegaan. Daar halen ze wat aardap-
pelen uit de grond. Wendy: ,,Groeien die aardappelen in de grond?, vragen sommige 
kinderen dan als ze dit voor het eerst zien’’, lacht Wendy. ,,Tja, je kunt dit ook uit 
een boekje halen, maar zelf ontdekken en beleven is veel waardevoller’’, voegt ze er 
daarna enthousiast toe.

Hoe het begon
Wendy volgde een opleiding sociaal pedagogische hulpverlening aan Windesheim 
in Zwolle en ging aan het werk voor een instelling waar kinderen verbleven die uit 
huis waren geplaatst. Wendy, getrouwd met akkerbouwer en veehouder Bert Las-
sche, nam wel eens kinderen mee naar de boerderij thuis aan de Uiterdijkenweg. 
,,Vaak hoorde ik dan; dit was de mooiste dag van mijn leven. In die periode groeide 
het idee om een kinderopvang/zorgboerderij te beginnen.’’
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Kinderopvang/zorgboerderij de Zonnestraal

Ruimte om te groeien 
in het buitenleven
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Opvang en boerderij
Het unieke van de Zonnestraal is de combinatie van kinder-
opvang en het melkvee- en akkerbouwbedrijf van echtgenoot 
Bert. Wendy: ,,De leidsters lopen met groepjes naar de koeien 
en kalfjes. Af en toe leggen Bert of zijn medewerker uit wat ze 
aan het doen zijn. En natuurlijk krijg je dan soms de vraag of 
chocolademelk uit bruine koeien komt…’’

In de moestuin zien de kinderen hoe je zaadjes in de grond 
stopt en dat daar later heerlijke tomaatjes uit groeien, die ze 
later zelf opeten. Ook op het land zien ze de gewassen groei-
en. Maar de weidsheid van de akker biedt ook de ruimte om 
prikkelgevoelige kinderen rust te geven. Wendy: ,,Het kavel-
pad is vierhonderd meter lang. Je kunt er in een weldadige rust 
naar de horizon lopen, met alleen de zon in je gezicht en de 
wind om je heen. Voor sommige kinderen is dit ideaal.’’

Ruimte om te kiezen
Er is zoveel ruimte op de Zonnestraal, er zijn zoveel faciliteiten; 
kinderen kunnen altijd kiezen wat ze het liefste doen. Dat kan 
ook ‘taartjes bakken’ zijn in een van de grote zandbakken. Of 
knutselen. Maar als je dat niet wilt, dan knuffel je toch je lie-
velingskonijn? Of ga je gewoon liggen dollen in het stro. Maar 
wat je op de Zonnestraal níet vindt zijn televisies en (spel)com-
puters. Wendy: ,,Ik zeg vaak tegen ouders: trek je kind niet de 
mooiste kleren aan. Het is bij ons back to the basics. We heb-
ben geen dure hulpmiddelen. We gebruiken alleen natuurlijke 
materialen’’

Zorgboerderij
Nadat het naastgelegen erf door Bert en Wendy was aange-
kocht, ontstond er meer ruimte voor de opvang van kinderen 
met een zorgvraag. Vaak gedijen zij heel goed in een omge-
ving met ruimte, rust en lieve dieren. ,,Woensdagmiddag en 
zaterdag kunnen we deze kinderen opvangen. Daarnaast 
hebben we de woning op het tweede erf verbouwd tot een lo-
geerboerderij. Daar kunnen kinderen ’s weekends verblijven.’’

Kindcentrum
Bijzonder is ook de samenwerking met De Floreant, de basis-
school in Luttelgeest. Wendy: ,,In overleg met de gemeente, 
basisschoolorganisatie Aves en basisschool De Floreant is de 
Zonnestraal onderdeel van het Kindcentrum Luttelgeest. Dit 
houdt onder meer in dat we ook een peutergroep leiden in het 
schoolgebouw van De Floreant. Dit doen we onder meer voor 
kinderen die extra taalondersteuning nodig hebben. Maar voor 
alle kinderen geldt dat ze er alvast aan school kunnen wennen, 
met vriendjes kunnen spelen en kennis kunnen maken met hun 

juf.’’ Wendy en haar collega’s vangen elke dag zo’n veertig kin-
deren op in de kinderopvang, ruim veertig kinderen in de bui-
tenschoolse opvang, zestien kinderen in de peutergroepen en 
dan op woensdag en zaterdag nog twaalf kinderen in de zorg. 
’s Weekends kunnen er maximaal vijf kinderen logeren. En zo 
biedt de Zonnestraal ook prachtige werkgelegenheid aan zo’n 
25 pedagogisch geschoolde (parttime) medewerkers.

,,Komt chocolademelk 
uit bruine koeien?’’

Samenwerken
Nog steeds heeft Wendy plannen. ,,Ik denk bijvoorbeeld aan 
de bouw van een groot kippenhok. En het planten van fruit-
bomen. De eieren, het fruit en andere producten zouden we 
samen met de kinderen in een kraampje kunnen verkopen. We 
zouden ook meer kunnen samenwerken met speltherapeuten 
en fysiotherapeuten. Wij hebben de kinderen, de ruimte, de fa-
ciliteiten.’’

Toekomst
Wendy, Bert en hun twee kinderen zijn heel gelukkig aan de 
Uiterdijkenweg. ,,Luttelgeest is een bloeiend dorp waar ook 
jongeren graag willen wonen. Ik zie de toekomst met vertrou-
wen tegemoet.’’
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       et is hier voor de kinderen 
back to the basics.H

Foto: Sjors Evers


