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Liefde op platteland 
 

Een prachtplan ontstaan op een Nieuwjaarsborrel; het komt ongetwijfeld 
vaker voor. Maar vrienden Judith Schlepers- Bouwhuis uit Schuinesloot en 
Richard Kimmann uit Lutten waren na die avond vastbesloten om er, in 
tegenstelling tot de meeste theoretische prachtplannen, ook in de praktijk een 
succes van te maken. Hun vriendschap van ruim dertig jaar vormt nu een 
uitgebalanceerde basis voor Farmers4Love, het internetplatform voor 
agrarisch Nederland om in het drukke boerenbestaan de liefde te vinden. 
 
“Ik krijg er een enorm goed gevoel van om mensen bij elkaar te brengen en 
toen ik op de borrel vertelde over een stel dat ik had gekoppeld, werd er 
gekscherend gezegd dat ik wel een datingsite kon gaan beginnen”, vertelt 
Richard. Eén blik naar Judith bleek voldoende voor dezelfde gedachten. Zij 
sprak het uit en korte tijd later was er al sprake van een naam en een logo. 
Die naam komt voort uit het door Richard opgerichte Farmers4atl, een bedrijf 
dat bemiddelt in producten en diensten voor de agrarische sector om een 
lagere kostprijs te realiseren. Het logo waarin Cupido een grote rol speelt, 
staat volgens de match makers ook voor de sprong in het diepe die je soms 
in de liefde moet wagen. ‘Niet geschoten is altijd mis!’ kan dan ook worden 
gezien als het motto van Farmers4Love. Niet alleen digitaal haalt 
Farmers4Love de liefde tussen de mensen naar boven. Op een beurs in 
Assen, waar het bedrijf onlangs met een stand vertegenwoordigd was, zag 
Richard twinkelende ogen bij twee jonge mensen, die met een beetje hulp 
van zijn kant toegaven aan hun prille verliefdheid. Het jonge bedrijf kent 
inmiddels zo’n zestig leden uit heel Nederland, maar ook een Belgische dame 
meldde zich al aan. Judith benadrukt dat het niet enkel ‘Boer zoekt Vrouw’ is.  
“Niet alleen boeren, maar ook bijvoorbeeld loonwerkers of 
bedrijfsverzorgers zijn hiervan harte welkom. Of mensen van buiten de 
agrarische wereld die op zoek zijn naar iemand van binnen het boerenleven”. 
Het gaat er dus om datereen link is naar het agrarische leven. Beide vrienden 
gooien zich met passie en betrokkenheid in de strijd voor de liefde met hun 
datingsite. Op zaterdag 14 december zaten ze zelfs in de uitzending van TV 
Limburg bij het programma ‘Lifestyle’ waar ze voor uitgenodigd waren. Ook 

zijn ze bezig met iemand die ze als coach kunnen inzetten als daar behoefte 
aan is. Deze coach kan bijvoorbeeld hulp bieden als iemand het lastig vindt 
om een relatie aan te gaan of contacten te leggen. “Laten we hopen op een 
volle agenda met boerenbruiloften in de toekomst en dan is het wachten op 
de eerste Farmers4Love baby”. Op de site van Farmers4love kun je, als je 
iemand beter wilt leren kennen, een glas melk aanbieden. Neemt deze 
persoon dit glas melk aan dan is er een date geboren, reageert de ander 
echter niet op het aangeboden glas melk dan is er geen klik. Richard en Judith 
hebben ook het plan iets te organiseren voor de leden van Farmers4love 
zodat men elkaar kan ontmoeten. Hoe dat precies gaat worden, houden ze 
nog even voor zichzelf. Meer info: http://www.farmers4love.nl 

Judith Schlepers en Richard Kimmann gooien zich in de strijd voor de liefde met hun datingsite. 
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