BOERzoektBUUR landt nu ook in Groningen!
Winschoten, 22 augustus 2018: Maatschap Kieft-Elzinga uit Winschoten start vandaag met
BOERzoektBUUR: "Het wordt tijd voor asbest eraf, zonnepanelen erop!", aldus Hendrik-Jan Kieft, die
sinds 2001 een kippenhouderij heeft. In 2012 maakten zij al de stap om biologisch te gaan werken.
Nu is het tijd voor de volgende stap: richting klimaatneutraal.
Wat houdt BOERzoektBUUR in?
BOERzoektBUUR staat voor duurzame voorfinanciering in ruil voor duurzame producten en diensten.
Kort gezegd: nu 5 betalen, straks 6 halen. Het concept BOERzoektBUUR is al gelanceerd in 2008 en
nog steeds succesvol. Zo'n 50 boeren deden al eerder mee, en zo is meer dan 500.000 Euro
vergroend. Mooi voorbeeld van 'warme' crowdfunding!
De boer wil bijvoorbeeld verduurzamen door zonnepanelen op zijn dak te nemen. Het geld dat hij
daarvoor nodig heeft kan hij via de bank regelen, maar hoeveel leuker is het om dat met zijn (a.s.)
klanten/buren te doen die in zijn bedrijf geloven? Via BOERzoektBUUR investeert de boer in
zonnepanelen op zijn schuur dankzij voorfinanciering door de buren (a 250 Euro per aandeel). Hij
gebruikt de stroom zelf, en daardoor daalt zijn energierekening direct. De buren ontvangen in ruil voor
hun aandeel producten en diensten van de boerderij (ter waarde van 300 Euro per aandeel, in de
vorm van een strippenkaart van 6 waardebonnen, 1 per jaar te besteden). Een mooie BONUS van 50
Euro dus, voor het vertrouwen dat je hiermee als klant/buur aan de boer geeft. Allebei blij. En het
milieu is de blije derde.
Wil de boer liever investeren in andere duurzame maatregelen in plaats van in zonnepanelen: dat kan
ook, bijvoorbeeld in een biovergister. Als hij dat maar gewoon goed communiceert naar zijn buren.
Sommige boeren willen liever waardebonnen in kleinere 'porties' dan 50 Euro, b.v. omdat de
producten die hij verkoopt niet zo duur zijn (bv eieren, groente). Ook dat kan, b.v. in bonnen van 25
Euro.
Hoe het werkt: U als klant/buur koopt de strippenkaart gewoon bij de boer, rekent bij hem af en
levert de bonnen ook bij deze boer in. Elk jaar max 50 Euro, tenzij de boer het prima vindt als je er
meer ineens inlevert.
Maatschap Kieft is gevestigd in Winschoten op Oogstweg 2. Er is een mooie landwinkel met - naast eigen
producten - ook producten van andere boeren uit de omgeving.
De winkel is open op donderdag: 13.30 – 18.00u, vrijdag:

10.00 – 18.00u, zaterdag:

10.00 – 16.00u

U kunt hier vanaf 22 augustus 2018 voor 250 Euro aan bonnen kopen om hen zo te helpen met
voorfinanciering. Zij werken met bonnen van 25 Euro. U krijgt voor uw inleg dus 12 bonnen. Voor
meer informatie over het bedrijf: zie www.kippenkieft.nl.
Zo werken boer en buur samen aan verduurzamen en oogsten op basis van wederkerigheid en
gezamenlijkheid. Doet u ook mee?

BOERzoektBUUR is ontwikkeld door Stichting COCRATOS. De Stichting doet een 'health check' bij de
boer die aangeeft mee te willen doen aan BOERzoektBUUR. Zo kan de Stichting een inschatting maken
of het bedrijf bij aanvang gezond in de benen zit en of de boer ook echt gemotiveerd is voor het project
en voor ontmoeting met buren. COCRATOS heeft in het verleden veel meer vernieuwende
duurzaamheidsconcepten ontwikkeld en geïmplementeerd. Voor meer info: zie www.cocratos.nl

