
// LEKKER OP LOcATIE
elivagar roggel

Op hoeve Twente gaan dagelijks zes 
tot acht licht verstandelijk beperkte 
jongeren aan de slag met alle facetten 
van het boerenbedrijf. Naomi is 17 jaar 
en woont sinds juni 2016 bij Elivagar. 
Overdag is ze aan het werk op Hoeve 
Twente. Naomi: “Ik vind het heel leuk 
om met de dieren te werken en ik heb 
veel geleerd van boer Armand.” Met 
Armand bedoelt ze Armand Reumer-
man die als vakinhoudelijk werkleider 
op Hoeve Twente werkt. Hij weet alles 
van biologische dynamische landbouw 
en veehouderij, maar ook hoe jongeren 
te motiveren. 
Doelstelling van Hoeve Twente, is om 
de ontwikkelingsmogelijkheden van de 
jongeren zoveel mogelijk te benutten. 
Armand: “Ons doel is om deze jonge-
ren te begeleiden naar een zo zelfstan-
dig mogelijk leven en participatie in de 
samenleving. Het werken staat centraal 
en daarbij wordt gekeken naar de kwa-
liteiten en mogelijkheden van elke jon-
gere. Ze worden gestimuleerd om hun 
talenten zoveel mogelijk te ontplooien.”

Streven naar een 
zo zelfstandig 
mogelijk leven
NAOmI WOONT OP EEN LOcATIE VAN ELIVAGAR IN hORN. EN ZE  
WERKT OP hOEVE TWENTE IN hEyThuySEN, EEN WERKGEBIED VAN 
ELIVAGAR, WAAR VOORNAmELIjK jONGEREN mET EEN LIchT VER-
STANDELIjKE BEPERKING WERKEN. ZE LEREN OP hOEVE TWENTE 
IN hEyThuySEN EEN WERKRITmE OP TE BOuWEN ZODAT ZE OP 
TERmIjN ZELFSTANDIG KuNNEN FuNcTIONEREN. NAOmI DEELT 
GRAAG hAAR ERVARING OVER ELIVAGAR mET mAGAZINE VIER!

hun eigen doen en laten. Er is begelei-
ding, maar ze bepalen zelf wat ze doen 
met hun dag. Werken? Prima. Een oplei-
ding? Ook goed. Zolang ze maar wel iets 
ondernemen.”  

“Het liefste ben ik bij de hond en kat”, 
vertelt Naomi. “Maar ook de kippen, 
varkens en koeien vind ik leuk. Ze zijn 
lief en knuffelig. Ik vind werken op de 
boederij leuk. We leren heel veel, maar 
er mogen ook dingen fout gaan. Want 
dan probeer je het gewoon opnieuw. 
Soms vind ik dingen wel moeilijk, maar 
dan kan ik een hulpvraag stellen. In een 
jaar tijd heb ik heel veel geleerd!” 
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Naomi: “Het is altijd gezellig op Hoeve 
Twente en als er problemen zijn, zoe-
ken we altijd een oplossing. Er zijn soms 
ook mindere dingen, maar daar worden 
we altijd mee geholpen door Armand 
en Anke.” Anke Tholen, begeleider op 
Hoeve Twente: “De jongeren die we 
begeleiden, voeren zelf de regie over 


