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Sierteeltbedrijf redt zomerbivak Chiro Burcht: “Dit is als een reis in het
paradijs”

De leden van Chiro Burcht zijn siertelers Goderick Meuninck en Annemarie Vroman eeuwig
dankbaar. Dankzij hen kon het zomerbivak, dat op de helling stond na de uitbraak van
varkenspest in Wallonië, immers toch nog doorgaan. “Douchen doen we hier in de serre.”
Begin dit jaar werd Afrikaanse varkenspest vastgesteld bij everzwijnen in Wallonië. Vooral in
de provincie Luxemburg waren de problemen groot. Lokale varkensboeren vreesden dat het
virus zou overslaan naar hun bedrijven, met alle economische gevolgen van dien. Voor de
volksgezondheid was er nooit gevaar. Mensen kunnen niet ziek worden, maar ze kunnen het
virus wel verspreiden.
Om verdere besmetting tegen te gaan werden draconische maatregelen genomen. Zo kregen
onder andere 150 jeugdbewegingen die er op jaarlijkse zomerbivak wilden gaan, de boodschap
een andere locatie te zoeken. “Onbegonnen werk, als je weet dat kampplaatsen vaak al jaren
op voorhand vastliggen”, zegt groepsleidster Romy van Bortel van Chiro Burcht.
Pop-upzomerkamp
Vrouwenorganisatie KVLV wierp een reddingsboei. Leden die actief zijn in de land- en
tuinbouw, werden opgeroepen om gastheer of -vrouw te worden van een 'pop-upzomerkamp'.
Een van de vrouwen die reageerde was Annemarie Vroman. Zij en haar man Goderick kweken
kamerplanten in de Graaf Van Hoornestraat in Nevele. “We hebben geen seconde geaarzeld.”
Annemarie en Goderick stelden hun bedrijf ter beschikking, maar de jeugdverenigingen
hadden het laatste woord. “Drie leiders van onze Chiro kwamen op prospectie”, vertelt Romy.
“Zij waren meteen heel enthousiast, dus besloten we er voor te gaan.”
De weide naast de serres werd vanaf 20 juli omgebouwd tot kampplaats. Overal staan tenten.
Eten doen de jongeren in een overdekte ruimte naast een serre. “Ik kan me niet voorstellen
dat onze kampplaats in Luxemburg beter zou zijn geweest dan deze. Annemarie en Goderick
hebben ons hier supergoed ontvangen. Het zijn echt heel behulpzame mensen. Aangezien ze
niet over voldoende sanitair beschikten, besloten ze onmiddellijk om drie toiletten extra te
bouwen.”
Douchen in de serre
Vooral de douches zijn op zijn minst origineel te noemen. Romy: “We wassen ons in de serres
onder de beregening en doen dat per afdeling. Het is wel grappig om samen te douchen met
twintig anderen. Het water is ongeveer negentien graden. Een beetje fris, maar gezien de
tropische temperaturen van afgelopen week vond niemand dat erg. We hebben hier een
fantastische tijd gehad. We voelden ons op reis in het paradijs.”

Goderick en Annemarie hebben zich hun keuze nog niet beklaagd. “Ze waren heel braaf en wij
konden gewoon doorwerken. Er was voortdurend leven in de brouwerij. Dit is zeker voor
herhaling vatbaar.”

