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Beknopt beleidsplan 2020. 

1) Inleiding/introductie. 
 
Onafhankelijk particulier Voorlichtings- en Educatiecentrum over/met varkens. 
 

2) Missie/doel. 
 
De stichting heeft een voorlichtende en educatieve rol. 
‘t Swieneparredies is er voor iedereen: volwassenen, kinderen, gehandicapten, ouderen en voor wie 
ons ook maar wil vereren met een bezoek. In ’t Swieneparredies laten we meer vormen van houderij 
zien: van moderne veehouderij tot het houden van hobbyvarkens. 't Swieneparredies, gevestigd in 
Haren herbergt rond de 10 varkens van verschillende rassen. Wij streven er naar  zo breed te 
informeren dat iedereen een eigen mening kan vormen over elke vorm van varkensteelt en 
varkenshouderij. 

De groepen en mensen die wij willen bereiken zijn onder meer: 

• kinderen, via scholen en ouders  
• ouderen, mensen met een beperking  
• houders van hobbyvarkens 
• consumenten van varkensvlees 
• varkenshouders en hun toeleveranciers 
• organisaties op het gebied van dierenwelzijn en varkens in het bijzonder 
• geïnteresseerde particulieren 
• beslissers, politici 
• media. journalistiek 
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3) Uitgangspunten en kernbeginselen. 
 
Educatie en voorlichting. 
 
“Het varken moet weer onder de mensen”. Het varken, symbool van geluk en voorspoed, heeft het 
niet getroffen met de mens als zijn hoeder. Het gros van zowel de bedrijfsmatig gehouden dieren, als 
van de zogenaamde hobbyvarkens, is gedwongen een bestaan te leiden, waarin niet voldaan wordt 
aan zelfs maar de basisbehoeften van het dier. Dit is een droevig gegeven. ‘t Swieneparredies hoopt 
door middel van het zo objectief en breed mogelijk verschaffen van kennis en informatie, bij te 
dragen aan een meer respectvolle en verantwoorde omgang met het varken. 

Bewaren van cultureel erfgoed. 

Onze moderne maatschappij is er één van snelle veranderingen. Ook binnen de varkenshouderij zijn 
voortdurend nieuwe ontwikkelingen gaande. Kon men vroeger nog varkens zien lopen in de 
boomgaard bij een boerderij, nu is het varken bijna uit ons landschap verdwenen. De moderne boer 
is manager van een hightech bedrijf. Het boerengezin van tegenwoordig leeft niet meer met de 
dieren onder één dak. Het varkenskot bestaat niet meer. De miljoenen varkens in Nederland leven 
verborgen in ultramoderne bedrijfsgebouwen. De huisslacht is verboden. Spekvarkens werden 
vleesvarkens. De oud-Nederlandse varkensrassen zijn uitgestorven. Nederland verindustrialiseerd. 
De gemiddelde burger weet nog maar bedroevend weinig van het leven op het platteland. In ‘t 
Swieneparredies krijgt de bezoeker een indruk van de varkenshouderij van vroeger en nu. Oude 
gebruiksvoorwerpen uit de varkenshouderij worden verzameld, geconserveerd en tentoongesteld. 

Geen winstoogmerk. 
 
Stichting ’t Swieneparredies wordt gerund door en bestuurd door vrijwilligers, onbezoldigd. 
Inkomsten komen geheel ten goede aan de stichting.  
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4)  Werkzaamheden van de stichting. 
 
Wat doen wij? Heden ten dage zijn allerlei vernieuwingen en verbeteringen in de dierhouderij aan de 
orde van de dag. Dat geldt ook voor varkens. Door goede en onafhankelijke voorlichting en educatie 
willen wij een bijdrage leveren aan meer kennis en beter inzicht en begrip rondom alles wat met 
varkens te maken heeft. Er zijn nogal wat onderwerpen die aan de orde kunnen komen. We noemen 
er een paar: 

* diverse varkensrassen en hun herkomst 

* het karakter van het dier, zijn gewoonten, zijn behoeften 

* dierengezondheidszorg 

* de geschiedenis en de mogelijkheden voor de varkenshouderij 

* de markt voor varkensvlees 

* de verzorging van varkens in het algemeen 

* de regelgeving betreffende het houden en vervoeren van varkens 

* het houden van hobbyvarkens 

* de opvang/bemiddeling van afgedankte hobbyvarkens 

 

Opvang, preventie. 

Afgedankte hobbyvarkens zijn een groot probleem in 
Nederland. In plaats van opvang zorgt  ‘t Swieneparredies 
bij voorkeur voor bemiddeling. De regelgeving die tot 
doel heeft om besmettelijke ziektes te voorkomen, sluit 
uit dat je een varken zo maar even kunt verplaatsen. Niet 
altijd echter kan er bemiddeld worden, namelijk als een 
varken in een bos of langs de autoweg wordt 
aangetroffen. Het gebeurt helaas. Voor die gevallen heeft 
t Swieneparredies het voornemen een 
quarantaineruimte in te richten en tot afspraken met de 
regelgever te komen om deze dieren te vervoeren en 
tijdelijk te huisvesten. Tijdelijk want vervolgens zullen wij er alles aan doen om ze bij een nieuwe 
eigenaar te plaatsen. 
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Zorg voor varkens, zorg voor mensen. 

Initiatiefneemster tot ‘t Swieneparredies was Violette Sanders. In 1996 vestigde zij zich in Nieuw 
Scheemda. De grote boerderij had meer mogelijkheden tot het huisvesten van varkens en het 
ontvangen van bezoekers. Haar credo: “Het varken moet weer onder mensen”. De varkens die in ‘t 
Swieneparredies rondscharrelen laten en bont gezelschap van rassen zien. Als bezoeker krijg je een 
goed beeld van uiterlijk en gedrag. Behalve natuurlijk het echte Nederlandse roze vleesvarken – een 
gift -  treft u er  een bont internationaal gezelschap aan dieren, het Chinese Meishan varken, de 
Duroc uit Amerika, de Kune Kune uit Nieuw Zeeland of de hele bijzondere Mangalica uit Hongarije. 

Al bijna 25 jaar ervaring maken ‘t Swieneparredies heden ten dage een must voor elke 
varkensliefhebber of nieuwsgierige.   
 
In 2018 zijn we verhuisd naar Haren, door de verkoop van de boerderij. 

In 2008 zijn we naast de zorg voor varkens, begonnen  het aanbieden van dagbesteding. Mensen met 
een verstandelijke beperking helpen ons, onder deskundige leiding, met de verzorging van de 
varkens en andere kleine werkzaamheden. Op het terrein zijn geen drempels. Dat betekent dat wij 
ook rolstoelrijders een leuk bezoek kunnen bieden. Iedereen kan bij ons ervaren hoe een varken 
aanvoelt. 
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5) Strategie en realisatie van het doel. 

Doelstellingen: 
 
Versterking bestuur, Zorgboerderijfunctie borgen, marketing en promotie richten op scholen en 
instellingen, fondsenwerving (donateurs, adoptie, projecten). 

Projecten korte termijn: 
 
Opbouwen nieuwe buitenverblijven, verdere inrichting nieuwe locatie (poorten, bankjes, paden), 
drainage aanleggen, ooievaarsnest bouwen, realisatie klein bezoekerscentrum, NL-Doet 2020 

Projecten lange termijn:   
 
Nieuwbouw bezoekersruimte, quarantaineruimte voor opvang,  nieuw folder materiaal, inrichting 
varkensbibliotheek en archief, mogelijke allianties onderzoeken. 

6) Organisatiestructuur. 
 
Op bestuurlijk niveau:  

Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Functie Datum in dienst 

     

Milan   Sanders Bestuurslid 19/01/2016 

Ben   Mouwes Bestuurslid 11/05/1995 

Femke   Starrenburg Bestuurslid 14/05/2015 

Op uitvoerend niveau: 
 
Milan Sanders: beheerder boerderij 

7)  Financiering. 
 
De twee voornaamste doorlopende onkostenposten zijn pacht terrein en verzorging dieren. 
Deze worden grotendeels opgebracht door de inkomsten v/d zorgboerderij. 
Daarnaast zijn er de donateurs en mensen die een varken hebben “geadopteerd” en daarvoor 
maandelijks een bedrag overmaken. 

 
6) Vermogensbeheer. 
 
In de afgelopen 20 jaar is er geen sprake geweest van vermogensopbouw, geen speklaag dus. 
Wel is er een spaarrekening  voor projecten. 
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7) Bijlagen. 
 
N.v.t. 
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