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Plezier op de boerderij
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Thomas zit in de trein. Vanuit het raam kijkt hij naar de velden en de bomen. Het is net lente.
Door de kale bomen heen kan hij af en toe de rivier in de vallei zien. Thomas gaat met zijn ouders
zijn oom en tante en z’n nichtje Emma opzoeken op hun boerderij. De laatste keer dat hij daar
was, was hij nog zo klein dat hij er zich niet veel van herinnert.
Toch herkent hij Emma en zijn oom en tante, die hen komen ophalen aan het treinstation in het
dorp. De twee gezinnen begroeten elkaar. „Wat leuk om jullie terug te zien! We zijn zo blij dat jullie
allemaal konden komen”, zeggen de ouders. Thomas en Emma kijken elkaar verlegen aan.
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Maar dat duurt niet lang. Als ze op de boerderij aankomen, zijn ze al druk aan het praten over
speelgoed, school, vrienden en huisdieren. „Ik heb geen huisdier”, zegt Emma als ze uit de auto
stapt. „Wij hebben een hond, Floss. Floss is geen huisdier, maar een werkhond. Ze helpt ons voor
de schapen te zorgen. Als er eentje zoekraakt, dan vindt zij het terug en brengt het naar ons toe.
En sowieso zijn er veel dieren op de boerderij.”
Floss, die op het erf was, komt aangelopen, besnuffelt de nieuwkomers en begint te kwispelen. Ze
laat zich zelfs aaien door Thomas.
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„Je moet wel honger hebben na zo’n reis”, zegt tante Molly tegen Thomas. „Eet alvast een appel.
Zo meteen gaan we eieren, melk, kaas en brood eten, allemaal van de boerderij.”
Terwijl ze eten, hoort Thomas dat het steeds harder gaat waaien. Buiten is het al donker. „Er komt
storm vanavond,” zegt oom Frank, „en er zijn schapen die nog lammetjes moeten krijgen. Als die
vanavond geboren worden, zullen ze misschien hulp nodig hebben.”

Een uur later is de wind een storm geworden. Oom Frank en Thomas’ vader trekken grote laarzen
en dikke jassen aan. Ze nemen de tractor en de trailer en gaan naar de schapen.
Thomas en Emma mogen opblijven tot hun vaders terugkomen. Ineens zien ze de lichten van
de tractor aan de schuur. Ze trekken hun jas en sjaal aan en rennen naar buiten. Ondertussen
hebben de vaders een moederschaap en twee babylammetjes in een stal met hopen droog stro
gelegd.
„Floss vond de schapen en de tweelinglammetjes in de hoek van een wei”, vertelt oom Frank. „De
lammetjes waren zo klein en zwak dat ze dood zouden zijn gegaan als zij ze niet had gezien. Nu
kunnen ze rusten in de warme, droge schuur tot ze sterk genoeg zijn om terug naar de wei te
gaan.”
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De volgende ochtend is er stralende zon. De storm is voorbij.
Thomas gaat naar buiten. Hij ziet kippen in het veld vlakbij. Emma
en haar moeder dragen een emmer graan om ze te voeren. „Onze
kippen leven buiten”, zegt Emma. „We houden ze niet in een schuur.
Ze hebben het buiten echt naar hun zin. Ze gaan alleen ’s nachts
naar binnen, om eieren te leggen.”
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Oom Frank is op het groenteveld. Hij zaait wortelen, bonen, sla, komkommer, bloemkool, selderij,
paprika’s, spinazie, radijzen, prei en uien. „Mogen we helpen?”, vragen de kinderen. Al gauw zijn ze
druk bezig. Oom Frank maakt gaten in de zachte, donkere aarde. Emma gooit een zaadje in elk
gat en Thomas doet er verse aarde overheen en drukt die goed aan.
„Als je volgende schoolvakantie terugkomt, zal je veel van wat je vandaag hebt gezaaid, kunnen
opeten”, zegt oom Frank aan Thomas. „Dat zou ik heel fijn vinden”, zegt Thomas. „Ik zal mijn
ouders vragen wanneer we nog eens kunnen komen.”
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De volgende dag is een drukke dag voor Thomas en
Emma. Thomas en zijn ouders gaan die dag terug naar
hun huis in de stad. Maar vóór die tijd is er nog veel te
doen.
Ze staan vroeg op en helpen de koeien van de wei naar
binnen te brengen om ze te melken. De melk wordt
opgehaald door een tankwagen en gaat dan naar de
fabriek. „In de fabriek”, zegt oom Frank, „wordt de melk
in flessen en in kartonnen verpakkingen gegoten en
dan wordt ze naar winkels en supermarkten gebracht
waar de mensen ze kopen. Er wordt ook melk naar
scholen gebracht, als schooldrank voor de kinderen. En
tante Molly houdt een beetje melk over voor ons om er
ijs, kaas en yoghurt van te maken.”
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Daarna gaan de kinderen naar de schuur. De lammetjes hebben moedermelk gedronken en zien
er al sterker uit. Emma en Thomas aaien ze. „Nu moeten de lammetjes en hun moeder terug
naar de wei bij de andere schapen”, zegt oom Frank.
„Mag ik meekomen?”, vraagt Thomas. „We hebben geen tijd meer,” zegt zijn vader, „we moeten
naar het station.”
„Ik heb een idee”, zegt oom Frank. „Ik zal een foto maken van Emma als ze de lammetjes
terugbrengt naar de wei en ik verstuur hem naar jou via internet. Hij zal er al zijn als je thuiskomt.
We wonen wel op het platteland, maar we hebben toch ook internet, net zoals gezinnen die in de
stad wonen.”
„En we hebben ook internet en computers op school,” zegt Emma, „met veel leerspelletjes.”

Het is zomer. De schoolvakantie is begonnen. Thomas is opgewonden. Het is tijd om weer naar Emma
en haar ouders te gaan. Als ze van de trein stappen, komen ze op een boerenmarkt terecht. Oom Frank
vertelt erover. „We brengen onze producten niet alleen naar winkels en restaurants in de stad, maar we
verkopen ze ook op onze eigen markt, waar heel veel mensen naartoe komen.”
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De markt is een mix van kleuren, geuren en geluiden. Je vindt er alle soorten groenten: rood, geel,
bruin, zwart, groen, roze en wit. „Welke groenten ken je allemaal?”, vraagt oom Frank.
Eieren liggen opgestapeld in kleine piramiden. Kazen liggen naast yoghurt, boter en room.
Zonnebloemolie en olijfolie worden in flessen en kannen verkocht. Aan de kramen hangen geurige
lavendel en andere kruiden. Sommige boeren zijn bijenhouders en verkopen potten honing.
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Op de boerderij toont Emma Thomas de
groenten die hij de vorige keer heeft helpen
zaaien. De planten hangen vol rijpe groenten.
De bloemkool komt bijna tot aan Thomas’
middel. „We eten veel groenten”, zegt Emma.
„Dat zou iedereen moeten doen. Groenten
zijn goed voor je.” Emma plukt twee tomaten
voor Thomas. Ze zijn groter dan tennisballen.
„Mmm, ze zijn zo zoet!”, roept Thomas.
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Dan gaan de kinderen naar de schapen.
Emma vertelt Thomas dat alle
lammetjes aan een andere boer zijn
verkocht. Floss is hard aan het werk,
ze brengt de schapen één voor één
naar het hek, waar hun wol wordt
geschoren.
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„Hun wol wordt gebruikt om er kleren en tapijten van te maken”, zegt oom Frank. De
schapen zijn kaal zonder hun vacht. „Zo hebben ze het frisser en hebben ze minder last
van insecten. En de wol groeit snel genoeg terug om ze in de winter warm te houden.”
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Als ze weer op de boerderij zijn, zien ze donkerblauwe zwaluwen in en uit de
schuur vliegen. „Ze maken er nesten met de modder van de rivieroever en
vangen insecten om hun jongen te voeren”, vertelt Thomas’ vader.
Op het dak van de schuur is nog een nest, nog veel groter. Het is gemaakt van
een hoop takken en twijgen en behoort aan een familie ooievaars. „Ze zeggen
dat ooievaars die zich nestelen op je dak, geluk brengen”, zegt Emma.
„Weet je,” zegt Thomas’ vader, „het platteland is eigenlijk een beetje van
iedereen. Boeren en hun gezinnen zorgen voor de dieren en voor ons voedsel.
Maar er leven ook vogels, zoals zwaluwen en ooievaars. En dan zijn er
stadsmensen zoals wij die naar het platteland op vakantie komen, of die er
komen wandelen of picknicken.”
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De volgende ochtend is oom Frank al vroeg aan het werk met zijn
maaidorser, samen met een paar helpers op tractors en trailers. Het
belangrijkste moment van het jaar is de oogst. Dan wordt er tot laat
in de nacht gewerkt om al het graan van de velden binnen te halen.
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Het regent een beetje, een licht zomerbuitje. Als het over is, komt er een
kleurrijke regenboog aan de hemel. „Mijn vrienden op school zeggen dat er
aan het eind van de regenboog een pot goud staat”, zegt Thomas. „Het is
alleen moeilijk om er te komen.”
„Laten we het proberen”, zegt Emma. „We kunnen erheen fietsen.” Ze haalt
twee fietsen uit de garage en ze vertrekken richting regenboog. Floss rent
naast hen. Ze blaft vrolijk. „Wat gaan we doen met het goud als we het
vinden?”, vraagt Thomas.
Ze fietsen een hele poos. Maar de regenboog lijkt juist verder weg te gaan
in plaats van dichterbij te komen. Ze komen aan het veld waar oom Frank
en de mannen aan het werk zijn. „Waar gaan jullie naartoe?”, vraagt hij.
„We proberen bij de pot goud aan het eind van de regenboog te komen”,
zegt Thomas.
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Oom Frank glimlacht breed. „Regenbogen ontstaan
door zonneschijn op regendruppels. Ze verdwijnen als je
dichterbij komt”, zegt oom Frank. „Als er geen regenboog is als
je er komt, is er ook geen goud.”
„Maar kijk eens daar naar jouw regenboog. Hij lijkt te eindigen
in het midden van het veld met gouden tarwe. Dat is jouw
goud aan het eind van de regenboog”, zegt oom Frank lachend.

Hij leunt uit zijn maaidorser en legt uit dat tarwe misschien wel niet edel is zoals goud, maar toch
heel waardevol. „We maken er brood mee”, zegt Thomas. „En ook pasta”, roept Emma.
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De vakantie is voorbij. Het is tijd om terug te gaan. Thomas draagt een doos met groenten en
fruit om mee te nemen naar huis. Hij kan niet zien waar hij loopt.
„Kijk uit!”, roept Emma. Maar het is te laat. Thomas stapt op een ei dat een kip naast de auto had
gelegd. Hij glijdt uit en valt pal op het ei.
„Het is de bedoeling dat de kippen hun eieren binnen leggen. Maar soms vergeten ze dat”, zegt
Emma.
Iedereen lacht. Thomas trekt een schone broek aan en ze gaan met z’n allen naar het station.
Thomas vraagt Emma al het nieuws over de boerderij door te mailen als hij terug in de stad is.
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Enkele weken later krijgt Thomas een e-mail van Emma en haar ouders, met foto’s erbij. Ze heeft
veel te vertellen:
„Papa heeft alles geoogst. Hij heeft al een paar velden omgeploegd om de zaadjes voor volgend
jaar in te zaaien. Nu is hij bezig met klusjes waarvoor hij anders geen tijd heeft. Vandaag is
hij een kapotte stenen muur aan het repareren. En morgen gaat hij een sloot langs de weg
schoonmaken.”
„Als de winter eraan komt, zal hij onze dieren voeren en plannen maken voor volgend jaar.
Hij zegt dat hij een van de oude boerderijgebouwen gaat ombouwen tot een gloednieuw
vakantiehuis. Als het volgende zomer klaar is, mag jij er als eerste in!”
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