Begeleiding & logeeropvang
voor

kinderen met een stoornis
uit het

autistisch spectrum

Zorgboerderij

Het Haaksbergerveen
Niekerkerweg 1, 7157 CB Rekken

Een fantastische plek met veel rust en ruimte waar je ongestoord jezelf kunt zijn.
Ontdek alle mogelijkheden en versterk je zelfvertrouwen!

Wie zijn we
Het Haaksbergerveen is een zorgboerderij met
anderhalf hectare grond. Het ligt in een landelijk
gebied, aan de rand van het natuurreservaat
“Het Haaksbergerveen”.
We beschikken over een weiland voor kleinvee,
een boomgaard, een pluktuin en een moestuin
(biologisch). Dit alles vanuit een ontspannen,
rustige sfeer met respect voor dier en natuur.

Wie kunnen bij ons terecht
• Kinderen met een stoornis uit het autistisch
spectrum
• Leerlingen uit het speciaal onderwijs
• Jeugdigen/jeugdzorg
Maximum aantal kinderen per dag: 8

Wij, Ger en Marjolein, wonen zelf op de
boerderij en willen vooral de kleinschaligheid
benadrukken. Ger komt uit de geestelijke
gezondheidszorg en Marjolein uit het
(speciaal) onderwijs.

Wanneer kun je bij ons terecht
We bieden de mogelijkheid voor
weekend- en vakantieopvang voor maximaal
acht kinderen. Een plek waar je als ouder met
een gerust hart je kind naartoe brengt zodat
je er zelf ook eens lekker tussenuit kunt en
weer energie op kunt doen.

Wat zijn de bezigheden / werkzaamheden

Onze missie

Voor de kinderen zijn er allerlei activiteiten
die enerzijds passen bij hun leeftijd en
anderzijds bij het buitenleven, zoals hutten
bouwen, voetballen op de speelwei, skelteren
op het erf, en het knuffelen van de dieren.
Als het regent zijn er diverse mogelijkheden
voor binnenactiviteiten op de deel of in de
werkplaats.

Wij vinden het belangrijk dat eenieder
zich thuis voelt. Door middel van een vast
dagritme bieden wij rust en structuur. Er
is ruimte om de mogelijkheden in jezelf te
ontdekken en verder te ontwikkelen.

De kinderen kunnen ook helpen bij het werk
op en om de boerderij. Denk aan de moestuin,
het oogsten van fruit, de dieren verzorgen
en de vele kleine klussen op en rond het erf.
Aansluiten bij wat een ieder wil en kan!

Intake
Tijdens dit gesprek gaan we uitgebreid in op
uw mogelijkheden en de wensen van u en uw
kind.

Kosten
De zorgboerderij is zelfstandig. We leveren
zorg als hoofdaanbieder middels een contract
met de ons omringende Gemeenten in de
Achterhoek en Twente.

Contact

Onze visie
We gaan uit van de mogelijkheden van ieder
individu. Respect voor elkaar, voor de dieren
en de natuur vinden wij heel belangrijk

Voor informatie, kennismaking of aanmelding
kun je contact opnemen met:
Ger en Marjolein Busser
Zorgboerderij Het Haaksbergerveen
Niekerkerweg 1
7157 CB Rekken
Tel.: 0545 – 4321 64
Mobiel: 06 – 120 70 374
E-mail: info@hethaaksbergerveen.nl
Zie voor meer informatie onze website
www.hethaaksbergerveen.nl

