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Jaarverslag 2015. 

1) Inleiding/introductie. 

 

‘t Swieneparredies is een initiatief van de in 2005 overleden  Violette Sanders. In 1996 verhuisde 

Violette van Blijham naar Nieuw Scheemda, omdat een grote boerderij meer mogelijkheid biedt, om 

bezoekers te ontvangen. “Het varken moet weer onder de mensen”, aldus Violette. En dat lukt 

aardig, want sinds de feestelijke opening van de expositieruimte in de schuur van haar boerderij, op 

27 september 1999, kwamen al duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland bij Violette en haar 

varkens over de vloer. Je vraagt je af waarom zet iemand zich zo in voor varkens ? Het antwoord 

geeft Violette in het voorwoord van haar boek “Het varken als gezelschapsdier” Leest u maar: 

"VARKENS? Die vieze beesten?" Dat was steevast de reactie van mensen, wanneer ik als jong meisje 

vertelde dat varkens zulke leuke dieren zijn. Vrijwel niemand kon of wilde geloven dat varkens 

zindelijk zijn, sociaal en intelligent. Men "wist” immers dat ze in de mest rollen, dom, lui en vraat 

zuchtig zijn. Het verbaasde mij dat varkens bij zo veel mensen zo'n ongefundeerde reactie van 

afschuw opwekten en ik nam mij toen heilig voor om het voor dit ten onrechte zo verguisde dier op te 

nemen. 

 

Zo ontstond  ’t Swieneparredies: een onafhankelijk particulier voorlichtings- en educatiecentrum 

over/met varkens. 
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2) Algemeen. 

 

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 
 

Stichting ’t Swieneparredies  is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven 

onder nummer 41015416. De statutaire naam van de stichting luidt: Stichting ’t Swieneparredies  

(ook te schrijven als swijnenparadijs, of swieneparadies) en is statutair gevestigd te Gemeente 

Bellingwedde. De rechtsvorm is de vorm van een stichting. 

Omschrijving van de doelstelling 
 

De stichting heeft ten doel: Het verbeteren van de leefomstandigheden van varkens, en voorts al 

hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, 

alles in de ruimste zin des woords. 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het geven van informatie over 

varkens, in het bijzonder door de oprichting van een voorlichtingscentrum, waarin ondergebracht 

een museum en het uitgeven van voorlichtingsmateriaal in welke vorm dan ook. 

 

Juridische structuur 

 
Stichting ’t Swieneparredies  is een zelfstandig opererende stichting met één vestiging in Nieuw 

Scheemda. 

Samenstelling bestuur 

 
Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Functie Datum in functie  

Claudia   Konert Penningmeester  08/3/2014 

Ben   Mouwes Voorzitter 11/05/1995 

Jan   Konert Secretaris  17/12/2014 

Femke   Starrenburg Bestuurslid 14/05/2015 



3 
 

Taak en werkwijze van bestuur 
 

Ieder kalenderjaar wordt tenminste één vergadering gehouden. Hierin worden de resultaten van het 

aflopende jaar besproken en geëvalueerd en de begroting voor het nieuwe jaar opgesteld. 

Bezoldigings- en vergoedingsbeleid 

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op 

vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

Erkenning als ANBI  

 
De stichting is in het bezit van een erkenning van de landelijke Belastingdienst, ANBI geheten 

(Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor giften, schenkingen en nalatenschappen onder een 

gunstig fiscaal regime (meestal een vrijstelling) vallen.  
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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 

Oost Groningen herbergt rond de 20 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. 

  



7 
 

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, zoals het wild zwijn, het Chinese 

Meishan varken, de Tamworth uit Engeland, de Kune Kune uit Nieuw Zeeland of de hele bijzondere 

Mangalica uit Hongarije. 

Al bijna 20 jaar ervaring maken ‘t Swieneparredies heden ten dage een must voor elke 

varkensliefhebber of nieuwsgierige.  Wij zijn druk doende met nieuwe initiatieven tot uitbreiding en 

nog betere accommodatie voor ontvangst, voorlichting en documentatie.     

Een relatief nieuw initiatief in de historie van ‘t Swieneparredies is behalve de zorg voor varkens, de 

zorg voor de mens. Mensen met een verstandelijke beperking helpen ons, onder deskundige leiding, 

met de verzorging van de varkens en andere kleine werkzaamheden. Onze accommodatie is 

aangepast voor gehandicapten. Er is een gehandicaptentoilet en in de stallen en op het terrein zijn 

geen drempels. Dat betekent dat wij ook rolstoelrijders een leuk bezoek kunnen bieden. Zelfs 

blinden, kinderen zowel als volwassenen kunnen bij ons ervaren hoe een varken aanvoelt. 
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5) Strategie en realisatie van het doel. 

Doelstellingen: 

 

Versterking bestuur, Zorgboerderijfunctie uitbreiden, marketing en promotie richten op scholen en 

instellingen, fondsenwerving (donateurs, adoptie, projecten). 

Projecten korte termijn: 

 

Opknappen hekwerk, markten organiseren, picknickplek creëren, keukenblok bezoekersruimte, Bus, 

website en huisstijl. 

Projecten lange termijn:   

 

Nieuwbouw bezoekersruimte, quarantaineruimte voor opvang,  nieuwe website en folder materiaal, 

inrichting varkensbibliotheek en archief. 

6) Bestuursvergadering 2015 
 

Besproken zijn uitkomst van vonnis rechter aangaande huurpositie stichting en de te nemen stappen. 

De opzet van een nieuwe website in samenwerking met Varkens in Nood, gericht op preventie. 

De projecten die lopend dan wel afgerond zijn, zonnepanelen, bus, website en logo, inrichting 

werkplaats, aanschaf tractor, NLDoet etc. 
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7)  Financiering. 
 

De twee voornaamste doorlopende onkostenposten zijn huur en verzorging dieren. 

Deze werden grotendeels opgebracht door de inkomsten v/d zorgboerderij.  

En zullen opgevangen moeten worden door:  

Fondsenwerving door: Sponsoring, Donateurs, Fondsen/Stichtingen 

Bezoekerscentrum 

 

De belangrijkste inkomsten van het bezoekerscentrum zijn de verkoop van consumpties, 

entreegelden en verkoop van producten.  

 

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. 

Conclusie. 

 
2015 was wederom een succesvol jaar, vooral dankzij de steun van fondsen en bezoekers, in 2016 zal 

een deel van de tijd besteed moeten worden aan het behalen van het kwaliteitskeurmerk voor 

zorgboeren, aangezien dit voor de stichting ook van “levensbelang” is. 

 

7) Bijlagen. 

 

N.v.t. 


