NIEUWSBRIEF ZORGBOERDERIJ
HET HAAKSBERGERVEEN september/oktober 2015

De herfstvakantie is al weer voorbij…….de kinderen waren er echt aan toe: altijd weer heftig
zo’n nieuw begin na de lange zomervakantie. We hebben er een lekker weekje van gemaakt:
veel naar buiten, genietend van de herfstkleuren, de vallende bladeren, eikels en de wind;
we hebben een lekkere energieboost opgedaan met z’n allen!
De afgelopen maanden september en oktober hebben bij ons vooral in het teken gestaan
van bijeenkomsten, gesprekken en vergaderingen. Veel (“keukentafel”)gesprekken met
gemeentes, studiebijeenkomsten met andere zorgboerderijen, vergadering met de
Vereniging Zorgboerderijen Oost Gelderland (waarvan Ger bestuurslid is) en vergaderingen
met de Stichting Vriendentuinen Achterhoek (waarvan Marjolein bestuurslid is). De dagen en
avonden waren gevuld, druk, maar wel met een positieve flow waar we weer energie uit
halen. Inspirerend om met gemotiveerde mensen samen te werken, met allemaal hetzelfde
doel voor ogen: er voor elkaar zijn en samenwerken aan een prachtig concept: de
zorgboerderijen!
BHV
Ook de herhalingscursus van de Bedrijfs Hulp Verlening hebben we weer gedaan, compleet
met wond-en blessurebehandelingen, reanimatie, brand- en ontruimingsoefening. Het blijkt
iedere keer weer goed te zijn om dit te herhalen, nieuwe inzichten en voorvallen met elkaar
bespreken waar we allemaal wat van kunnen leren.
AUDIT
Op 17 september hebben we controle gehad van de Federatie voor Landbouw en Zorg, een
audit voor verlenging van ons keurmerk. Onze dossiers met protocollen, veiligheid, hygiëne,
begeleiding en zorg worden nauwkeurig bekeken en getoetst. Gesprekken met deelnemers
en , deze keer ook, stagiaires vormen ook een onderdeel. En natuurlijk een kritische
rondgang over ons erf, de slaapkamers, de Deel en de werkplaats.
We hebben inmiddels het verslag binnen, het is te lezen op onze website onder
\auditverslagen. We zijn best wel een beetje trots….
STICHTING VRIENDENTUINEN ACHTERHOEK
We kijken terug op een zeer geslaagde start van dit project. De gezinnen die pakketten van
de voedselbank ontvingen waren heel blij met alle verse groente die voor hen in de
pakketten waren gedaan: van bietjes, tot sla, bonen, prei, wortelen en courgettes!
Zorgboerderij het Haaksbergerveen heeft, dank zij alle deelnemers, enkele kinderen, en
vrijwilliger Jelle, gezorgd voor 1012 courgettes!! Er bleek wel behoefte te zijn aan
eenvoudige receptjes: niet iedereen weet iets creatiefs met bijvoorbeeld bietjes of courgette
te doen. Dat nemen we mee, komend jaar proberen we recepten te verzamelen en deze
mee te geven! De komende winter staan er alleen nog wat kolen op Zorgboerderij De
Slangenburg. We zijn al wel weer druk bezig een teeltplan te maken voor 2016, welke
boerderij welk gewas ( beschikbare grond, oogsttijd, mankracht) om te zorgen dat er zo lang
mogelijk aanbod van verse groente is. Mooi werk!!
MARCHA, NATALIE EN MELLE STELLEN ZICH AAN JULLIE VOOR:
Mijn naam is Marcha Brevink en ik ben 17 jaar. Sinds eind augustus loop ik stage bij
zorgboerderij het Haaksbergerveen, op de dinsdag, donderdag, zaterdag en (af en toe) de
zondag. Ik zit nu in mijn 2de leerjaar van medewerker maatschappelijke zorg, die ik volg aan
het ROC van Twente in Hengelo. Buiten mijn school en stage om, ben ik mantelzorger van
mijn oma en oom (met het syndroom van down). Daarnaast heb ik samen met mijn moeder

een tafeltennisvereniging voor gehandicapten in Bentelo (T.T.V. het Hoftrefpunt). Daar zijn
wij bijna elke maandagavond te vinden. Ik kijk uit naar een leuk en leerzaam halfjaar!
In de vorige nieuwsbrief hebben jullie kunnen lezen dat er 3 nieuwe stagiaires zijn,
waaronder ik. Mijn naam is Natalie Gijzen. Ik ben 20 jaar oud en woon in Eibergen. Ik heb
hiervoor de opleiding onderwijsassistente gedaan en volg nu de opleiding Medewerker
Maatschappelijke Zorg niveau 4. Ik loop een heel jaar stage bij: Zorgboerderij Het
Haaksbergerveen. Ik heb er heel erg veel zin in en hoop veel te kunnen leren! Ik loop stage
op woensdag, donderdag en om de week in de weekenden!
Hallo ik ben Melle Hiddink en loop dit jaar stage bij jullie op de zorgboerderij. Ik ben 25 jaar
oud en kom uit Geesteren Gelderland. Ik zit bij Natalie in de klas op het Graafschap College
te Doetinchem waar we de opleiding Maatschappelijk Medewerker Zorg doen. Ik hou van
voetbal en ik zing in een bandje. Ik heb een diploma voor Sport en Bewegen gehaald op het
Graafschap College, dus leuke activiteiten en iets met sport is helemaal mijn ding. Ik hoop
dat we dit jaar een leuke tijd hebben met elkaar en veel leuke dingen en momenten samen
zullen doen.
KERST, OUD&NIEUW
We bieden opvang van vrijdagavond 18 december 19.00 uur t/m dinsdag 22 december 16.30
uur. Van 23 december t/m 3 januari 2016 zijn we gesloten.
TERRAS
Dit voorjaar hebben wij de deelnemers en onszelf verrast met een terras, aan het einde van
de zomer werd het tijd voor de dieren: we ontvingen klachten in de vorm van jaloerse blikken
richting ons terras, waarom jullie wel en wij niet? Catootje en Willem met zijn dames lieten
duidelijk blijken ook wel wat te zien in een (verhard) terras, met ligstoel en schaduwplek?! 
Ze stonden met de neus vooraan als wij ons kopje koffie dronken….heel gezellig! Maar, tijd
voor actie dus: in een lang weekend, van vrijdag tot en met zondag hebben we de klus
geklaard met behulp van onze zonen en hun meiden, graafmachine en mooi weer!
Resultaat: een verhard pad vanaf het hek, uitlopend op een geheel verhard terras voor beide
stallen, geen moddervoeten meer dus! Bovendien een aantal boompjes als heg en
schaduwplek, en als klap op de vuurpijl een uitkijkpunt voor Willem, Bonnie, Nellie, Sophie,
Lizzie, Evie en Bea. Met het zwarte zand wat onder het terras vandaan kwam hebben we
een “bult” gemaakt, waar ze lekker op kunnen liggen. Sindsdien hebben we geen gemopper
meer gehoord, er wordt rustig ge-herkauwd en gegraasd. De boompjes worden wel getest: is
dit ook eetbaar….gelukkig is het de zwarte els, niet giftig en zeer snelgroeiend op deze
nattige grond. Zowel nuttig voor het dier (schaduw, windbreken) als de grond (veel water
nodig). Iedereen tevreden!

We hopen dat jullie allen een fijne herfstvakantie hebben gehad, met wind, bladeren en
paddenstoelen! Tot gauw,
Ger en Marjolein

