NIEUWSBRIEF ZORGBOERDERIJ
HET HAAKSBERGERVEEN
SEPTEMBER/OKTOBER 2014

We openen met groot nieuws!! Yeah!! We hebben eindelijk onze Mercedes!

We zijn supertrots, het is een beauty toch? We hebben besloten dat de kinderen in het
weekend deze auto mogen lenen, mits ze er voorzichtig mee zijn natuurlijk………..
We zitten inmiddels al weer eind oktober, de herfstvakantie zit er al weer bijna op. De eerste
week hebben we prachtig weer gehad, wat een geweldige nazomer! De tweede week staat
echt in het teken van de herfst: storm, mooi gekleurde bomen en flink lagere temperaturen.
Ach ja, het hoort erbij, nu is het tijd om lekker op te ruimen, spullen weg te zetten voor
volgend jaar zomer, de tuin winterklaar maken en de binnenactiviteiten weer op te pakken.
Heerlijk al die verschillende seizoenen!
Keukentafelgesprek
In september hebben we ons derde keukentafelgesprek van dit jaar gehad, als het goed is
hebben jullie de notulen ontvangen. Zo niet, laat het dan even weten, dan sturen we ze
alsnog op! In ieder geval dank weer voor het meedenken en jullie betrokkenheid bij onze
boerderij! Het volgende gesprek is op zaterdag 20 december.
Evaluaties en tevredenheidsonderzoek
We hadden beloofd dit eind van het jaar weer op te pakken, evenals de evaluaties en nieuwe
zorgplannen. We vorderen gestaag, het kost erg veel tijd….maar we vinden het wel zinvol.

Het is fijn om samen even de tijd te hebben om wat dingen door te spreken, en fijn om dat
ook weer terug te horen.
Het tevredenheidsonderzoek is dit jaar anders van aard: we doen het nu volgens de regels
van de Coöperatie Boer en Zorg. Zij bundelen en verwerken de reacties. Het is opgezet
voor alle zorgboerderijen die bij de Coöperatie zijn aangesloten, zodat er een reëler beeld
van alle zorgboerderijen ontstaat. U ontvangt deze week nog een mail met de formulieren en
de wijze van invullen en wijze van opsturen/inleveren
Schommels!
We hebben een prachtig speelhuisje, mét glijbaan en mét schommels gekregen……we zijn
er heel blij mee, het zal zeker veel gebruikt worden: schommelen blijft leuk! Job gaat er een
langere buis aan lassen, waardoor er plek is voor twee schommels en bijvoorbeeld ringen of
een autoband. De langere buis laat nog even op zich wachten, zodra die er is gaat Job aan
de gang.

Valentino
Helaas, Valentino is niet meer: hij werd te oud, liet zijn vrouwtjes te vaak alleen, werd een
beetje chagrijnig en sikkeneurig naar de andere kippen. Maar gelukkig heeft hij voor mooi
nageslacht gezorgd: een prachtige zoon die het werk overneemt, hij lijkt op zijn vader (ook
mooi roodgekleurd) en hij heet, hoe kan het ook anders : Rossi. ( ik besef dat het voor
insiders “natuurlijk” is, maar Valentino Rossi is namelijk een beroemde motorcoureur…).

Kerstvakantie
Op naar de volgende vakantie! Wij zijn open van:
 20 t/m 23 december
 2 t/m 4 januari 2015
Tussen Kerst en Oud&Nieuw zijn we dus gesloten.

Fijne weken, tot ziens!

Ger en Marjolein Busser

