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Volop groei & bloei    STICHTING HET ANKER- BRUMMEN  
     
Beste schenkers en leners, 

In september 2019 berichtten wij u voor het laatst over waar we als 
Stichting mee bezig zijn. Boven deze nieuwsbrief stond geschreven 
“’Verandering als constante”. Sindsdien hebben vele veranderingen 
op en rond De Meander plaatsgevonden. Na het droevige verlies van 
onze landman en inspirator Henk Wansink in mei 2019, werd 
zichtbaar hoe “de dood” humus kan bieden voor nieuw leven. We 
hebben goed nieuws ondanks alles: er is weer sprake van volop groei 
en bloei binnen de Stichting en op De Meander. In deze nieuwsbrief 
praten we u bij.  

Voor meer achtergrondinformatie verwijzen we u naar onze recent 
vernieuwde website: www.hetankerbrummen.nl. 

De Meander is, zoals u weet, voor Stichting het Anker een belangrijk 
doel van haar inspanningen. Immers met uw hulp ondersteunt 
Stichting het Anker de biologische - en natuur inclusieve landbouw op 
de Hogenenk in Brummen met de biologische tuinderij De Meander 
als kloppend hart. 

Onze missie 
Onze missie is en blijft onverminderd: “faciliteren van duurzame 
voedselproductie en biodiversiteit vanuit een generaties overstijgende 
visie op een gezonde leefomgeving”. 

Hoe?  
Concreet vervullen we als Stichting een “bankfunctie” voor het 
verwerven en beheren van gelden voor grondaankoop en het 
bevorderen van landschapsherstel. Vrijwel uniek voor Nederland is dat 
er nooit (en dat kunnen we zelden nog zeggen anno 2020) chemische 
bestrijdingsmiddelen of kunstmest is gebruikt op de gronden die “de 
Meander” biologisch en dynamisch beheert! Hier dragen wij dus met 
het creëren van geldstromen aan bij.  

Het verloop… 
In 2012 zag Stichting het Anker het levenslicht. Sindsdien ondersteunt 
de Stichting met gezonde grond de pachters, indertijd Marrie Nijsingh 
en Henk Wansink. Dat jaar werd boerderij de Meander aangekocht 
met uw geld. Tevens participeren wij als Stichting in de concretisering 
van het projectplan “Levend Land Goed” op de Hogenenk.  

In 2016 werden met uw steun de kassen en de bestrating van de 
Meander vernieuwd. Begin 2019 kochten wij, dankzij de uitgifte van 
obligaties, 3 ha land dat grenst aan de huiskavel van “de Meander”. 
Daar graast nu vee van bio boerderij “de Kruitbosch”, waarmee “de 
Meander” nauw samenwerkt. Wat een verschil, in beeld en beleving 
met de maisteelt van eerdere jaren. 

Door de hulp van u als schenkers en leners, is het ons gelukt stappen 
te zetten richting herstel van landschap en bodem. Dat voedt onze 
overtuiging dat er meer dan voldoende steun bestaat voor onze 
missie en verdere groei.   

Meander Nieuws 
Voor Henk Wansink hebben wij waardige opvolgers gevonden in 
Ruben Staar en Lea Jacobs. Sinds januari 2020 maken zij met Marrie 
deel uit van v.o.f. De Meander. Sindsdien zien wij een solide groei en 
bloei van dit kersverse kernteam.  

Buren, medewerkers, vrijwilligers, Fred Thus met zijn bedrijf In Groene 
Handen, stagiaires, klanten en bestuursleden zorgen ervoor dat “de 

Meander” verder gaat. Precies zoals Henk het graag gezien zou 
hebben. 

Het aantal groentepakketten, en dus vaste wekelijks afzet, bij de 
Meander is gegroeid van 30 naar 70 stuks. Dat is goed nieuws! 

Het Meanderteam vierde dit jaar voor het eerst het St Jansfeest. 
Daarbij werd Fred Thus in het zonnetje gezet vanwege het 10-jarig 
bestaan van de samenwerking van zijn zorgbedrijf “In Groene 
Handen” met De Meander. 

Bijzondere momenten 

• In september 2019 organiseerde Otto Koedijk en Ronnie 
samen met Thomas en Matthijs Wansink en het Meander- 
en In Groene Handenteam, het 70-jarig jubileumfeest van 
de biologische land- en tuinbouw in Brummen. Inge 
Lardinois, van het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit, opende de dag met een aansprekende 
speech en keek haar ogen uit. Zij bleef langer dan zij van 
plan was op haar vrije zaterdag! Mede dankzij het aanbod 
van een aantal boeiende en inspirerende lezingen en 
kramen werd het een waar feest, bezocht door zeker 500 
mensen.  

• In februari jl. hebben we op initiatief van de buurt, samen 
met het gezin van Henk en de buren ter herinnering aan 
Henk, drie wintereiken geplant op de nieuwe kavel.  

• Het bestuur van Stichting het Anker nam na 8 jaren in de 
voorbije periode afscheid van Wim Grasstek en Jan 
Weijsenfeld als bestuursleden. Wij zijn hen dankbaar voor 
hun aanhoudende trouw en inzet voor de Stichting! 

Verdere plannen  
Na de kadastrale in-meting zou het nieuwverworven perceel in het 
voorjaar 2019, ingericht worden met blijvend bloem-/kruidenrijk 
grasland, omzoomd door voedselsingels en -hagen. Een gedeelte 
wordt beplant met ver uit elkaar staande hoogstam fruitbomen 
(‘Streuobstwiese’) en de bodem gaat gevoed worden met biologische 
potstalmest en compost. Vanwege de te natte maand februari en de 
corona uitbraak is dit verplaatst naar dit najaar.  

Levend Landgoed 
Wij zetten ons ook in voor inclusieve landbouw op de Hogenenk in het 
kader van “Levend Land Goed”. Dit gebeurt in nauwe samenwerking 
met Stichting Hogenenk. Op verschillende manieren voerden we de 
voorbije jaren de dialoog met de gemeente Brummen over de 
planologische bescherming en subsidie van de voedselsingels en –
hagen op onze landerijen. De dialoog heeft ertoe geleid dat de 
Gemeente een positieve grondhouding tegenover onze visie “Levend 
Land Goed” schriftelijk heeft vastgelegd, met daaraan gekoppeld een 
steuntoezegging aan toekomstige initiatieven onzerzijds. 

Wat volgt….  
Naast het begeleiden van de groei en de bloei van de in dit voorjaar 
gezaaide groenten, staan de volgende activiteiten gepland: 

* Veranker- en oogstdag 2020: ….. Na afstemming met de gemeente 
blijkt het organiseren van een open dag onder de huidige COVID-19 
regelgeving voor onze setting geen kinnesinne. We hebben besloten 
deze uitdaging dit jaar niet aan te gaan. Om u als schenkers en leners 
dit jaar wel te ont-moeten en te bedanken voor uw aanhoudende 
steun zullen op de 2e, 3e en 4e zaterdag van september van 12.00 – 



 
14.00 uur twee bestuursleden met een kraam aanwezig zijn nabij de 
winkel.  
 
* Leengeld gezocht voor aankoop nieuw(e) kavel(s).  
Wij voerden deze maanden overleg met meerdere partijen over het 
verwerven van kavels die beschikbaar komen nabij De meander. 
Daarvoor is wederom uw steun nodig! In eerste instantie denken wij 
aan ruim 1 ha. Hiervoor is € 100.000 nodig. Wij gaan hiervoor 10 
obligaties van €10.000 uitgeven met een looptijd 10 jaar en 1% rente.  

De kans is aanwezig dat wij later in de tijd een beroep op u doen voor 
het verwerven van meer gronden die mogelijk op korte termijn 
beschikbaar komen. In totaal gaat het om nog 4,8 ha of een gedeelte 
daarvan. 

ð Heeft u nog geld bij een bank waar u vraagtekens bij zet of 
rente betaalt over uw spaargeld, overweeg dan bij ons in te 
stappen. U weet dat wij uw geld echt goed en groen 
inzetten.  

Waarom koopt de Stichting grond? 
Wij maken graag het verschil door duurzaam te investeren: (1) in 
gezonde grond, (2) voor onze voedselvoorziening en (3) stimuleren 
van de biodiversiteit voor onze (klein-)kinderen. Hiermee helpen we 
een neerwaartse ontwikkeling te keren.  

Wij zijn uiteraard niet primair gericht op bezit “om het bezit”. We 
kopen land aan omdat het een “prangende noodzaak” is, zoals Henk 
het ooit stelde: “Juist in het huidige tijdsgewricht kunnen we ons niet 
meer permitteren om kansen te negeren en dit landschap te laten 
verlopen”.                                                                                                                

Het verschil maken kan in de huidige praktijk vaak alleen door land te 
kopen, omdat we graag sturing geven aan gezonde, duurzame 
ontwikkeling. Door grond zelf (en daarmee “vrij”) te kopen, kunnen we 
aan het land de zorg en aandacht bieden die nodig is.         

Wij beginnen eerst maar eens naast de deur/boerderij van De 
Meander, de basis – de grond – voor een natuur inclusief agrarisch 
Levend Land Goed op de Hogenenk te vestigen.  

We zijn verheugd over de resultaten die al zichtbaar worden op de 3 
ha waar nu koeien grazen, waar eerst mais stond. Dit beschouwen 
we als goed voorbeeld voor hoe het ook kan op andere locaties. 

Financiële balans  
Wij hebben met een relatief kleine, trouwe, groep geldleners en 
schenkers al veel bereikt. Met in totaal € 667.000,- aan leningen 
werden sinds 2012 de koop van de boerderij, gronden en kassen 
gefinancierd. Dat is bijzonder! Van dat bedrag is inmiddels € 
128.000,- weer afgelost. Ook hebben we in de afgelopen jaren € 
15.000,- aan schenkingen mogen ontvangen.  

Wij zijn verheugd met ”het bereikte natuurlijke evenwicht” tussen de 
afgesproken aflossingen en nieuwe leningen die aangegaan worden. 
Immers nieuwe leningen en schenkingen maken het mogelijk 
verplichtingen na te komen en stappen te zetten.  

 

 

Ondersteuningsvormen 
Nog steeds sluiten wij nieuwe leningen af, bedoeld voor nieuwe 
stappen en om aflopende leningen af te lossen. Mocht u nog geld aan 
ons willen toevertrouwen, dan kent Stichting Het Anker momenteel 
verschillende vormen van ondersteuning: 
* Obligaties (nominale waarde van € 25.000,-)  
Voor de aankoop van nieuwe kavels geeft Stichting het Anker 
obligaties uit met een nominale waarde van € 25.000,- elk. Er zijn 
momenteel nog 3 obligaties beschikbaar.     
* Obligatielening met vaste looptijd (min. € 1000,-)  
Het is ook mogelijk om een obligatielening te verstrekken.  Zo’n lening 
bedraagt minimaal € 1000,- of een meervoud daarvan, met looptijden 
van 5 of 10 jaar.  Doordat de Stichting na afloop van een termijn 
aflost, tenzij men wil verlengen met eenzelfde termijn, kan zij 
regelmatig nieuwe obligatieleningen gebruiken. 
*  Schenkingen (vanaf € 7,-)  
U kunt ons ook steunen met een schenking per vierkante meter. Voor 
€7,- per m2 koopt u al een stuk grond vrij, waarmee u de 
maandelijkse lasten van de tuinders verlicht. Uiteraard kunt u ook een 
substantiële schenking doen of, als we zo vrij mogen zijn, ons 
opnemen in uw testament.  

 

Meer mogelijkheden/informatie? 
Naarmate er meer animo is om financieel bij te dragen, kan de 
Stichting meer bereiken. Ons informatie memorandum Obligatielening 
Landaankoop Hogenenk bevat uitgebreidere financiële informatie. De 
brochure is opvraagbaar via onderstaande e-mailadressen en 
telefoonnummers.      

Neemt u voor vragen vrijblijvend contact op met ons (zie voor de 
contactinformatie in het onderstaande colofon). Wij staan open voor 
suggesties.      

Wenst u een persoonlijk gesprek dan kunt u dit aangeven per mail. 
Eveliene Kuipers neemt dan contact met u op voor een afspraak. 

Tot zover de update van Stichting het Anker. Hieruit moge blijken dat 
de Meanderstroom weer groeit en bloeit. En wie weet….waar deze 
uitkomt.  

We hopen u te treffen op een van de zaterdagmiddagen in september 
aanstaande!  

Onze dank voor uw aanhoudende betrokkenheid en met vriendelijke 
groeten, namens het bestuur van Stichting Het Anker, 

Piet Moerkens en Eveliene Kuipers 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Colofon: Deze nieuwsbrief is een onregelmatige (minimaal jaarlijkse) uitgave van Stichting Het Anker te Brummen.  Alles uit deze uitgave mag zomaar geciteerd of 
overgenomen zonder toestemming van de Stichting. Stichting Het Anker faciliteert, stimuleert, continueert en ontwikkelt biologisch- dynamische landbouw in Brummen 
en omstreken in de meest ruime zin van het woord. Dat doet zij samen leners, schenkers, donateurs, en allen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij haar 
doelstellingen. Daarbij laat zij zich inspireren door zienswijzen die passen bij die doelstellingen. 

Heeft u vragen over de statuten, het beleid of over de financiële aspecten van de Stichting of wilt u lener, of donateur worden, of wilt u meewerken aan projecten of wilt 
u iets melden? Dan kunt u contact opnemen via telefoon, mobiel of via e-mail: info@hetankerbrummen.nl  of: demeander.bd@planet.nl. U krijgt antwoord op zo kort 
mogelijke termijn. Het bankrekeningnummer van de Stichting is: NL 62 TRIO 0254 8208 32. K.v.K.nr.: 56310315. Bestuur: Piet Moerkens-voorzitter (0575-563274 of 
06-13474537), Wim Littooij- penningmeester, Eveliene Kuipers – contact leningen en schenkingen (0575-511904 of 06-53740511), Otto Koedijk, Ronald Zeilstra, 
Marrie Nijssingh. Adviseur: Ronnie Horstman. 


