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Een jaar met ups en downs hebben we achter de rug!
Sommige externe factoren zorgen ervoor dat je een hoop energie moet
stoppen in zaken die niet leuk zijn. Ik noem de procedure bij de Raad van
State die enorme impact heeft gehad en heeft. De aanbesteding bij de
gemeenten die veel tijd en energie heeft gekost en vooralsnog niet heeft
opgeleverd wat we zouden willen. Aanpassingen in personeelsbeleid
vanwege de onduidelijkheid in hulpverleningsland en de gemaakte kosten
voor de nieuwbouw. Macha en ik merken dat het op verschillende gebieden
drukker wordt en zaken meer tijd vragen waardoor er minder tijd is voor
privé en ontspanning.
De vertraging rondom de nieuwbouw heeft ons er niet van weerhouden om
in ieder geval te starten met ons theeterras en winkeltje. In juli zijn we
gestart in Buurthuus Varssel.
Tevens hebben we onze producten bij de camping in de buurt goed weten te
vermarkten.
Bijzondere aandacht kreeg het Brandrode Rund. Macha en ik zijn 6 dagen
in Turijn geweest; Salone del Gusto om namens de vereniging van het
Brandrode Rund het ras en de producten ervan aan de wereld te laten
proeven. Nog nooit zoveel verschillende nationaliteiten bij elkaar gezien
om samen te proeven en te genieten van eten en drinken van producten die
zijn opgenomen in de Ark van de smaak van Slow Food. Dat maakt dat
we trots zijn op onze runderen en de manier waarop MAROPE ermee
bezig is. We zijn 1 van de 12 producenten die hun koeien volgens de
richtlijnen van Slowfood houdt en daarmee (volgens de slager 28-11-2014)
“een uitzonderlijk mooi product” aflevert. Dit heeft enorme positieve
energie opgeleverd.
Terugkijkend hebben we met de mannen van MAROPE weer méér en beter
werk geleverd ten opzichte van 2013. Het onderhoud binnen de gracht, na
de aanpassingen die vorig jaar zijn gedaan, is vele malen verbeterd. De
moestuin heeft veel meer oogst gegeven en de producten hebben we goed
weten te vermarkten. We maken nieuwe tuinmeubels (losse banken,
tuinbank om in te graven) en spullen voor het winkeltje (insectenhotels
e.d.). Er is afgelopen, relatief zachte, winter meer hout verkocht dan vorig
jaar. Er zijn 2 ossen geslacht: James Bond en Jeroentje!! De laatste ligt
sinds half december in de vriezer! Echt super lekker vlees!

Koop, geef cadeau en geniet van wat je “natuurvlees” noemt!
Het aantal deelnemers dat doordeweeks komt en in de weekenden is
gegroeid. We hebben 3 vrijwilligers, 3 stagiaires van praktijkscholen die
ook in de weekenden komen. Daarnaast nog drie stagiaires.
Sinds 1 oktober begeleiden we een jongen die zelfstandig woont en
begeleiding van MAROPE krijgt.
Het knotsweekend was wederom een succes, AOC jongens hebben een
afstudeerproject gemaakt, van school in Varssel naar Buurthuus Varssel,
Proeverij van het Brandrode Rund in restaurant “Het Meestershuis”,
MAROPE vakantieweek, Open Dag in combi met Vereniging het
Brandrode Rund in juni, start theeterras en winkel in juli, Pablo onze
Australian Shepherd verrijkt ons leven en dat van deelnemers sinds juli,
Fotoshoot Klaas Jan Huntelaar in oktober (Zie blad Helden november)!
Wat in ieder geval in 2015 gaat gebeuren is dat MAROPE in het voorjaar
meer ruimte in de huidige schuur krijgt. Hierdoor kunnen een aantal
wensen verwezenlijkt worden.
Spannend wordt het na maart 2015, wanneer de uitslag van de Raad van
State duidelijkheid geeft over de nieuwbouw. De uitslag kan zijn; direct
bouwen, met uitstel bouwen of niet bouwen.
We gaan er na al die tijd nog steeds vanuit dat we mogen bouwen. Gestart
wordt zo snel mogelijk met de parkeerplaats, de weg naar het erf toe en de
kapschuur (68x11m).
D.m.v. crowd funding en investeerders moet MAROPE 30% van de totale
financiering zelf inbrengen. Voor iedereen zonder beurs, een kleine beurs of
een grote zijn er mogelijkheden om ambassadeur van MAROPE te worden.
Neem contact op voor de verschillende mogelijkheden.
Er is een nieuwe website van MAROPE die nog in ontwikkeling is.
Jeroen Hoppen
Tel: 06-40278094
e-mail:
marope@upcmail.nl

website
www.marope.nl
www.zorgboeren.nl

De MAROPE Knot(s)zondag
Knot(s)zondag vindt voor de 6e keer plaats!

zondag 25
25 januari 2014
2014
Laat weten dat je komt en wie je meeneemt!
Voor eten en drinken wordt weer gezorgd.
Welkom van 9.00 – 16.00 uur.

Iedereen een heel gezond en liefdevol 2015 toegewenst!
Macha, Romy, Pelle en Jeroen

