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Het is zomer…de langste dag hebben we al weer gehad…..zomer?? De warme
zomerdagen waren op één hand te tellen, maar goed, we laten ons niet uit t veld slaan, weer
of geen weer! We hebben toch al flink wat kunnen hooien in die paar droge, warme dagen!

OPRIT
De oprit is klaar, we zijn heel tevreden
over het resultaat. En juist nu met al die
buien: ik kan op m’n pantoffeltjes de
krant uit de bus halen, heerlijk!!
Inmiddels zijn de leilindes ook geplant,
gras ingezaaid en hebben we flink
opgeruimd. We hebben met veel moeite
afscheid genomen van het geweldige
grintpad….niet dus: nu kun je tenminste
zonder rollen en struikelen de ingang
bereiken!! Een flinke vooruitgang!

WIJZIGING TERMEN FACTUUR
U heeft het vast al opgemerkt: we hebben de termen op de factuur aangepast naar de
laatste richtlijnen van de SVB, de Sociale Verzekeringsbank. Op deze wijze voldoet de
factuur aan de declaratie-eisen die gesteld worden.
TEVREDENHEIDSONDERZOEK
Dank voor het invullen van het tevredenheidsonderzoek, we kregen ruim de helft terug,
voldoende dus voor een eindconclusie:
Het bleek weer dat vooral de kleinschaligheid, het knusse, de huiskamersfeer als zeer
positief werd ervaren. Fijn, want dat is onze visie en missie! Ook de evaluaties, het koken en
bakken, het opknappen van het erf, meer speelmogelijkheden voor de kinderen, dit alles
wordt als goed gewaardeerd. De vragen van vorig jaar, o.a. een fornuis, een paard, een
voetbaldoel,een zwembad…zijn grotendeels ingewilligd. Het zwembad dus niet….we houden
het gewoon bij een opblaasbad oke? Een verbeterpunt is de verlichting op de parkeerplaats
en het pad…..we gaan er mee aan de slag. En nog een tip: nog een voetbaldoel….kan er
tenminste een wedstrijd gespeeld worden…!
We sluiten af met enkele opmerkingen van de kinderen: lekker buiten spelen, altijd wat te
doen, leuke andere kinderen, dieren verzorgen, je verveelt je nooit!
Daar doen we het voor, dank allemaal!
KONIJNEN
De konijnen zijn verhuisd! Met huis en haard wonen ze nu onder de “bergwilg” (een mooie
wilg soort waar ieder jaar weer de Grote Weerschijnvlinder op afkomt). Ze staan dus op
veldje van de kippen, ze horen er zo veel meer bij vinden we. Bovendien krijgen ze een
buitenren waar ze lekker geknuffeld en verwend kunnen worden!
INZICHT IN AUTISME
Maandag 10 juni heb ik (marjolein) een interessante cursusdag gehad. De heer Frans
Coolen gaf veel informatie omtrent de ASS-problematiek. Nieuwe inzichten en ervaringen
werden gedeeld, kortom: een zinvolle dag.
ENSCHEDESE ONTWIKKELINGEN IN HET SOCIAAL DOMEIN
Hoe anders was deze dag….moeizaam, geen nieuws, afwachten hoe de verdere
ontwikkelingen gaan, hoe gaat het verder met gemeente/WMO……kortom: niet veel wijzer
geworden, jammer.
OPEN DAG
Noteer vast in uw agenda: zaterdag 14 september organiseren wij een OPEN DAG!
Verdere informatie volgt nog, we houden jullie op de hoogte.
STAGIAIRES
Zowel Sam (opleiding pedagogiek) als Merel (helpende zorg en welzijn) hebben hun stage
bij ons op de boerderij afgerond. Wij, zowel kinderen als volwassen deelnemers, hebben het
als prettig ervaren dat ze er waren. Ieder met haar eigen inbreng, inzet en enthousiasme,
dank! We wensen Sam en Merel veel succes met het vervolgen van hun opleiding, en wie
weet, tot ziens!
In september start op dinsdag en woensdag een stagiaire van het AOC uit Enschede. Tegen
die tijd zal ze zich voorstellen via de nieuwsbrief!

VAKANTIE
Inmiddels zijn de vakantieweken al ingepland, fijn dat iedereen zo vlot reageerde. Er zijn nog
een paar data waarop een bed vrij is:
 10/11 juli
16/17 juli
19/20 juli
24/25 juli
5/6 aug.
7/8 aug.
Met het derde weekend in augustus, 24/25 augustus, pakken we weer het gewone ritme
op…dan is het afgelopen met de vakantie en zijn de scholen weer begonnen.
Maar eerst:

een hele fijne zonnige vakantie !!

Hartelijke groeten en tot gauw,

Ger en Marjolein

Enne….als het gras twee kontjes hoog is……..!! dat wil nu wel groeien!!

