
Gezocht: Bioboer(in) met zin voor avontuur! 

Voor een nieuw te starten bio-boerderij en eco-community in de Dordogne , halfweg tussen 

Bordeaux en Périgeux, zijn wij op zoek naar gezinnen (liefst met kinderen) die onze partners / 

vennoten willen worden. 

Het idee is om met verschillende gezinnen een zelfvoorzienende gemeenschap te creëren, 

gezamenlijk de omliggende velden te bewerken op het ritme van de seizoenen en op maat van zijn 

bewoners. Een deel van de graaslanden rondom de huizen zouden hiervoor omgevormd worden 

voor vollegronds- en tunnelteelten, boomgaard en fruittuin enz.  

Wij zijn een gezin van zes (twee volwassenen, vier kinderen) waarvan één van de volwassenen bio-

ingenieur landbouwkunde is en de andere kinesitherapeut in de neurologie. Reeds enkele jaren zijn 

we op zoek naar een leven meer in connectie met de aarde, met onszelf en met de mensen rondom 

ons. Het geregelde leven dat bestaat uit opstaan, school/werk, eten en slapen past ons steeds 

minder. Daarom hebben we besloten om het anders aan te pakken, zowel voor onszelf als voor onze 

kinderen. We zijn ervan overtuigd dat er samen met ons nog anderen zijn die dit wensen te doen. 

We hebben de opportuniteit om een geheel gehucht aan te kopen met 70 ha grond, waarvan 30 ha 

op dit moment gebruikt worden als graaslanden voor schapen en 40 ha als hakhout. Het gehucht zelf 

bestaat uit vijf verspreide wooneenheden en verschillende agrarische gebouwen, allen in behoorlijk 

goede staat. 

Met 70 ha ter beschikking zijn de mogelijkheden echter groot. Zo zou er extensief klein- en grootvee 

kunnen gehouden worden om kaas te maken, granen verbouwen om bier te brouwen of tot 

broodmeel te malen, enz. Ook agrotoerisme is een mogelijkheid, denk mini-camping, glamping, … 

Welke kant het ook uitgaat, belangrijk is altijd dat het met het grootste respect gebeurt voor de 

planeet, de omgeving, de dieren, de planten en de mensen. Duurzaamheid en verbondenheid staan 

met stip bovenaan. 

Van een potentiële partner-boer(in) verwachten we het teelt-technische inzicht om dit avontuur te 

doen slagen. Als het opstellen van teeltplannen, het inrichten van de percelen, het uitvoeren van 

gewasverzorging en -bescherming, het opstellen van werk- en oogstplannen je geen schrik aanjaagt, 

dan ben jij misschien wel wie we zoeken! Voor deze functie is een opleiding in de bio-landbouw of 

werkervaring als teeltverantwoordelijke wel noodzakelijk. 

De opportuniteit is er, maar het project is zeker nog niet geheel uitgewerkt. Om het project tot in de 

puntjes uit te werken en het businessplan op te stellen wachten we af welke medebewoners we 

verzamelen. Voor ons is het zeer belangrijk dat het uiteindelijke project gedragen wordt door alle 

bewoners.  

Aarzel niet om contact op te nemen voor meer informatie of om eens af te spreken. We ontmoeten 

graag nieuwe mensen en wisselen graag ideeën uit. Wie weet is het wel de start van een leuke 

samenwerking. Je kan ons bereiken via e-mail op dordogne.community@gmail.com. Gelieve een 

korte motivatiebrief mee te sturen met daarin waarom we jou mee in dit project zouden moeten 

opnemen. 



 


