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waren de varkens hun jeugdhonk kwijt... waren Schatje & Co er niet meer...



waren Big & Bokita dakloos...



en was de workshopruimte verleden tijd.



Wat is er sinds de brand van 22 januari 2017 gebeurd?



We hebben keihard gewerkt aan nieuwe huisvesting...

Big & Bokita



noodopvang geïmproviseerd voor ontheemden...

Zeeman & Co



de geëvacueerde koeien door hulptroepen getroost... 

Bulle & Co



pomp en brandweerslangen gehuurd om de steeds weer oplaaiende brand te blussen.



Ook daar werd voor gezorgd.En wanneer krijgen wij een nieuw huis?

Zeus & Co





Al die steun en hulp van buurboeren en vrijwilligers. Al dat heerlijke eten dat ze meebrachten. Dekens
voor de dieren, warme kleren, water, zaklantaarns. Al die spontane donaties. Om bouwmaterialen van 
te kopen, de afgelaste workshops te compenseren en dus de huur te kunnen blijven betalen, voer voor 
de VIPS (Very Important Pigs) te bestellen. Kortom waar zou Familie Bofkont zijn zonder Vrienden? 

Duizendmaal dank!



Maar hoe staat het 
nu - een jaar later - met 
de wederopbouw van 

de boerderij?



Lente 2017 Zomer 2017

Herfst 2017 Winter 2017



Maar deze ruimte is broodnodig!



VOORSTEL van Stichting Familie Bofkont aan de eigenaar van het pand:
Op Marktplaats tikten we dit decor-boerderijtje op de kop. Een perfect tijdelijk onder-
komen voor de workshops (binnen de nog overeindstaande muren van de afgebrande 
boerderij). Kosten puinruimen en opbouwen: Stichting Familie Bofkont. 

Noodoplossing ?



VOORSTEL van Stichting Familie Bofkont aan de eigenaar van het pand:
De brand bij Familie Bofkont stond volop in de belangstelling van de media. 
Zou Stichting Familie Bofkont de boerderij niet kunnen aankopen in afgebrande staat? 
Middels crowdfunding? Het ijzer smeden nu het heet is?

Aankoop ruïne ?



Beide voorstellen van Stichting Familie Bofkont
werden helaas afgewezen door de eigenaar van het 
pand. Dat was in het vroege voorjaar. 

Op 6 november volgde een mailtje waardoor de 
aankoop van de boerderij in afgebrande staat nu 
toch wél tot de mogelijkheden behoort. 

Nou, dólgraag! Maar HOE dan? Voor de media is
de brand bij Familie Bofkont inmiddels afgekoeld. 
Oud nieuws dus. En zonder media geen succesvolle 
       crowdfunding :-(

Hoe nu verder? Wie het weet mag het zeggen.

Hoe nu verder ?



De voorgevel van de Bofkontboerderij is overeind
    gebleven. Tijdens de brand en zelfs tijdens de 
       woeste westerstorm van 18-01-2018.

             Even leek het mis te gaan door dat oergeweld.
                Maar door snel ingrijpen van Dennis en 
                   Orson, met gevaar voor eigen leven, heeft 
                       de gevel zich niet overgegeven.
                           En wij ook niet ;-) 
                              Dus kop in de wind en dóór!



        Eind goed, al goed ?

Gelukkig is er altijd nog photoshop...



        PS

''Rijdende Rechter, wij eisen de workshopruimte terug ;-),
       opdat wij kunnen blijven eten, drinken & gelukkig zijn :-)"
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