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GuyWauters,

Euratco Ranch zorg-

en belevi n gsboerder'rj

Voor één keer is het de 2.0.-fotograaf die
zelf naar het vogeltie moet kiiken: we
staan in de uÍtgestrekte weilanden rond
de 'belevingsboerderii', met de voeten de

struise keutels op de grond ontwiikend
en omsingeld door een paar dozijn flink
uit de kluiten gewassen vogeis, die reik-
halzend tot op neushoogte naderen en
nieuwsgierig in onze armen of kleren pik-
ken. Inmiddels legt Guy Wauters omstan-
dig uit hoe de dieren verschillend reage-
ren'als ge in uw kracht zijt'of in tegen-

deel eerder angst uitstraalt. De vogels
zelf hebben hier alvast geen reden om
bang te ziin voor de barbecue, wan[ ze

worden nu vooral gekweekt als mede-
werkers in een therapeutisch traiect 0f
teambuilding activiteit. Maar dat was
vroeger wel anders, een kwestie van
diversificatie van bedriifsactiviteiten.
Terwill ie vandaag in elk warenhuis wel
struisvogelvlees vindt, was dat, begin
jaren negentig nog lang niet het geval,
toen Guy Wauters als één van de pioniers
in Europa zelf met het, kweken begon:
"Als afgestudeerd bio-ingenieur had ik
miin zinnen op het buitenland gezet en

na een reis van een half iaar door Afrika
ging ik als ontwikkelingswerker voor de

FAO (Wereld Voedsel Landbouworgani-
satie van de Verenigde Naties) aan de

slag in veeteelt- en wildlifeprojecten in
Zimbabwe en Malawi. Met de opgedane
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ervaring in het opfokken van siluisv0-
gelkuikens, dacht ik als het ginder lukt,
waarom niet in België zelf proberen? Zo

keerden mijn vrouw en ik in '92 met
inmiddels al twee kinderen terug naar
hier. Ik begon voorzichtig met de kweek
in onze achtertuin in Wiigmaal, terwiil ik
als trader v00r een bedriif in landbouw-
producten werkte, waar ik de kans kreeg
inmiddels te prospecteren. Toen het, met
dar bedriif bergaf ging, drong zich sneller
dan verwacht de keuze op om op eigen

benen te staan en zo zijn we in '93 hier
met de eigen kwekerii gestart. Dat groei-
de vrii snel uit tot een bloeiend bedriifie
met, zes medewerkers, ik kweekte soms
tot 6000 kuikens 0p een laar en tot 700
volwassen vogels voor klanten over de
hele wereld. Inmiddels ging ik van tiid tot
tild de Afrikanen verder helpen met he[
optimaliseren van hun kweekprogram-
ma's: rD€t miin wetenschappelijke aan-
pak, ervaring en intuïtie bereikte ikbete-
re resultaten dan zij met hun vaak nog
traditionele methodes. GoeÍe kweekvo-
gels ziln veel geld waard en het komt er
op aan de sterfte zoveel mogelilk te
beperken. Neem nu zo'n fenomeen als
het'chick fading syndroom': kuikens wor-
den lusteloos en kwijnen helemaal weg,
weigeren nog te eten en sterven. Ik heb
geieerd dat ie zoiets niet alleen met fysi-
sche middelen zoals mediciinen aanpakt,

maar ook met psychologie, aanvoelen en

aandachtig observeren. Struisvogels zijn
bilna prehistorische dieren met heel
kleine hersenen: ze reageren totaal
instinctmatig en ziin heel gevoelig voor
sfeer, r,00r de verbinding met elkaar en

met, de natuur. Als hun energieveld ver-
stoord raakt, kan je opeens me[ een mas-
sale sterfte zitten, zonder duidelilke
reden op het eerste gezicht. Met miin
aanpak als'vogelfluisteraar' adviseerde
ik kweekprolecten in alle windstreken:
Thailand, Brazilië, TLrkije, Iran..."
Maar het succesverhaal van de eerste
Vlaamse struisvogelranch was van korte
duur: "De vraag naar struisvogels nam
snel toe, waardoor we aanvankeliik gou-

den zaken deden, maar het werd algauw
een business op grote schaal, een'zotte
markt' waar allerlei avonturiers 0pspron-
gen, er werd zelfs belegd in struisvogels.
Ook de voedselcrisissen in de landbouw-

sector leidden tot een 0nstabiele markt.
Er ontstond een oververzadiging en toe-
vallig zaten in ons land ook de grootste
invoerders van spotgoedkoop vlees, waar
ik als kleine kweker niet tegenop kon.
Tiid dus om miln activiteiten te diversifi-
eren. Mede door gebeurtenissen in mi;n
persoonlilk leven -een echtscheiding en
een langdurige werkonbekwaamheid-
ging ik me bezinnen over miin toekomsi
en besloot ik mijn ervaringen met dieren
en met de natuurelementen te gaan
gebruiken in het werken me[ mensen.
Sinds 2003 rust de bedriifsactiviteit op
vier piilers: er is nog een beperkte pro-
ductie van sfuisvogels v00r export en
verkoop van vlees en ingezouten struis-
vogelhuiden, ten tweede zijn we inge-
schakeld in het circuit voor hoevetoeris-
me, voor groepen die hier een puur
recreatieve rondleiding krijgen. Ten
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Een gezond stuk struisvogelfilet weet u wellicht ook wel te waarderen, maar bent u

struis genoeg 0m samen met uw medewerkers achter dit twee meter hoge pluim-

vee te gaan aanrennen om de teamspirit aan te wakkeren en uw persoonlijkheid te

ontwikkelen? GuyWauters verlegde op zijn struisvogelboerder'rj in Herk-de-Stad zijn

adiviteit van het loutervleselijke naar het innerlijke van de mens.
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"Precies omdat struisvogels zo primitief reageren op wieie bent en watie voelt,

zijn ze een perfecte spiegel waaÍin je naar jezelf kiiktí
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GuyWauten:"Eriseentoenenendevroog noorspiritualiteitencoothingonneermenselijkpotentieelwijtenoken inbedijvenenorgonisatia."

derde zijn we door de administratie v00r
Landbouwontwikkeling erkend als'zorg-
boerderil': jongeren uit ieugdinstellingen,
ex-verslaafden, mensen met, een tiideliik
psychisch-em0tioneel probleem of ande-
ren die een 'time out' nodig hebben,
draaien mee in het dagelijkse werk op de

boerderij en helpen bij het organiseren
van de activiteiten. De overheid vergoedt
ons daarvoor en zo hoeven we voorlopig
ook geen vaste werknemers aan te wer-
ven. Ten vierde verwachten we vooral
veel van onze actÍviteiten als 'belevlngs-

boerderil', onder de benaming Stroom-
punt: groepen van organisaties of bedrii-
ven volgen hier workshops rond team-
building en/of innerlijke oniwikkeling en

zingeving. Dat gaat van eerder ludieke,
avontuurliike teamoefeningen, tot meer
diepgaande persoonli jkheidstrainÍngen
en therapeutische ervaringssessies,
waarbii het, contact met de dieren en de

naluur centraal staat. Precies omdat
struisvOgels z0 primitief reageren op wie

ie bent, hoe je daar staat en wat ie voelt,
ziin ze een perfecte spiegel waarin 1e

naar jezelf kiikt. In ons struisveldtra-
lect@ leer je de struiskwaliteiten: stabi-
liteit (bv. rustig en vol zelfvertrouwen),
flexibiliteit (bv. emoties loslaten, groter
inlevingsvermogen), daadkracht (bv. met
innerliike kracht handelen, milde direct-
heid), verbinding (bv. goed gevoelscon-

tact met iezelf, collega's, klanten...) van-
uÍt de natuurelementen aarde, water,
vuur en lucht. Hoe pakken we biivoor-
beeld angstgevoelens aan? Tiidens de
'eierenraap' moeLen managers eieren
halen uit een nest, afgeschermd door een
groep volwassen struisvogelhanen van
meer dan 2,5 m hoog. Die reageren
pr0mpt met Onrustig gedrag op je angst-
gevoel, maar als ie dal overwint d00r op
iets anders ï,e c0ncentreren, wordt het
dier ook weer rustig. Die ervaringsclick
kan je meenemen in andere situaties,
tegenover moeililke klanten of je teamge-
noten bijvoorbeeld. 0f neem de teamtest,
'jagersinstinct', waarbii ie als groep moet
proberen één vogel af te scheiden van de

rest -0p afstand, enkel door allemaal
samen 0p dat beest te focussen in ie den-
ken voelen én handelen. De meesten
geloven het niet, mqar in de praktiik kan
je van op dertig meter een dier isoleren
door inzicht, gevoel en samenwerking
van de teamleden. Of ze moeten vogels
uit één omheining halen en Ín een andere
onderbrengen. Zelfde verhaal: als je een
zaak wilt winnen, moeten je denken, voe-
len en handelen op één lijn staan. Naast
de 48 struisvogels zijn hier ook B paar-
den waarmee we interactieve teamoefe-
ningen en hippo-coaching doen, want ook
de manier waarop een paard reageert is
een spiegel voor lezelf, helpt je bewust

worden van blokkades en vastgeroeste
patronen. In andere sessÍes doen we
reflectieve natuurbeleving of een vuur-
loop over hete kolen. Een mooi en effi-
ciënt concept, ziin de 'inner-& after mee-
ting sessies'voor bedrijven, waarbij de

thema's of knelpunten van een vergade-
ring geïntegreerd worden in creatieve
belevingsoefeningen op kantoor of in de

natuur. Je bouwt dat op door deelnemers
die het aan anderen met, enthousiasme
doorvertellen, en inmiddels hebben we
toch al grote delegaties van Concentra,
Voka, UNIZO, Century 21, Bakkersland,
Danone, Grundfos enzomeer op bezoek
gehad. 0m me volop te kunnen wijden
aan therapie en begeleiding, ook voor
projecten in het buitenland waar ik nog
regelmatig als c0nsultant, w0rd gevraagd,

wil ik de z0rg v00r de boerderii zelf aan
anderen overdragen. Er is een toene-
mende vraag naar spiritualiteit en coa-
ching om meer menseliik potentieel vrij
te maken in bedrijven en organisaties. Er
zit veel meer in ons dan we denken, maar
we mOeten terug leren naar 0nze essen-
tie te gaan. Dit is dan ook de belangriik-
ste sleutel naar een meer duurzame
maatschappii."

I www.euratco.be
O www.stroompunt.be

Herman Van Waes
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