NIEUWSBRIEF ZORGBOERDERIJ
HET HAAKSBERGERVEEN MAART EN APRIL 2014

Wat een heerlijke aanloop naar de Pasen hebben we….wat een verschil met vorig jaar:
paaseieren zoeken in de sneeuw….dit is toch veel beter voor je humeur! De kleuren van de
bloesem ( de perenbomen geven ons hoge verwachtingen!), het frisse groen van de bomen
en struiken, de bolletjes die we in oktober in de grond gestopt hebben en zich nu laten zien,
en de bedwelmende geur van de Lelietjes van Dalen, heerlijk!

INSPRAAKOCHTEND
We hebben onze eerste inspraakochtend voor dit jaar weer gehad, als het goed is heeft u
allen een verslag hierover gehad. Inmiddels zijn er weer nieuwe berichten vanuit het
kabinet….het is haast niet bij te benen, zoveel veranderingen. Zoals het er nu naar uitziet is
het voor PGB deelnemers wat minder spannend geworden, voor ZIN is het een ander
verhaal…nog steeds is de Coöperatie voor ons in onderhandeling met het Zorgkantoor
Menzis, dat niet al te toeschietelijk blijkt te zijn. Nog steeds krijgen we maar 1/3 van de
declaraties vergoed, hopelijk gaat dit nog veranderen, en anders zijn we genoodzaakt dit
anders aan te pakken. Maar laten we van het positieve uitgaan, de gemeentes zijn
ondertussen wel doordrongen van het feit dat Zorgboerderijen een effectieve en goedkopere
zorg leveren dan de grote instellingen.
Twee afgevaardigde leden van de VZOG (Vereniging Zorgboeren Oost Gelderland) hebben
een presentatie gehouden voor 140 raadsleden uit 8 gemeenten. Wat opviel waren de goede
en geïnteresseerde vragen over onze dienstverlening. Men bleek positief over onze
bedrijven en dienstverlening.

TEVREDENHEIDSONDERZOEK en EVALUATIES
Door alle drukte rondom de transitie hebben wij de onderzoeken en evaluaties even
“geparkeerd”, na de Pasen zijn wij van plan dit weer op te pakken. U hoort van ons!
NIEUWSBRIEF
We hebben besloten de nieuwsbrief dit jaar tweemaandelijks te laten verschijnen: er moet
natuurlijk wel nieuws te melden zijn, en bovendien gaan er heel wat avonden op aan
administratie en vergaderingen, vandaar……..
ZOMERVAKANTIE
We hebben een planning gemaakt voor de zomervakantie, mochten er andere wensen wat
betreft opvang zijn horen we dat graag. We proberen zoveel mogelijk aan jullie wensen
tegemoet te komen. We bieden opvang van:
 8 t/m 10 juli
 13 t/m 20 juli
 29 t/m 31 juli
 5 t/m 7 augustus
 11 t/m 14 augustus
 19 t/m 20 augustus
 30 t/m 31 augustus
HIEPERDEPIEP!!
Ze zijn er weer: de kuikens! Het blijft leuk, ieder jaar weer. Er zit een Robin Hood tussen
(zeer avontuurlijk aangelegd) en een Fietje (want ze at van een grassprietje..), het zijn er
negen, en wat er in het hok van Valentino geboren gaat worden: we wachten het af! De
kuikens zitten veilig in de ren, geen roofvogels of kraaien die ze kunnen meenemen!

We wensen jullie allen fijne en zonnige
paasdagen!
Hartelijke groeten, Ger en Marjolein

