NIEUWSBRIEF ZORGBOERDERIJ
HET HAAKSBERGERVEEN
november/december 2015

De donkere dagen voor kerst……daaraan weten we dat het toch echt wel bijna Kerst moet
zijn, maar aan de temperatuur kunnen we dat niet merken! Tjonge, wat een voorjaarsweertje,
knoppen van de zwarte els zijn al dik, er bloeien nog madeliefjes, fluitekruid, dus de vogeltjes
beginnen ook maar weer met fluiten: ze weten niet meer hoe het zit: is het nou voorjaar of
toch niet?? Wij genieten er lekker van: veel naar buiten, veel voetballen en spelletjes op het
pleintje voor de werkplaats: wat zijn we toch blij met deze bestrating! Het grasveld is nu echt
te nat en daardoor te zacht om op te spelen, jammer, maar nou eenmaal de consequentie
van het veengebied waar we in zitten.
Zoönosen Keurmerk 2016
De nieuwe sticker is inmiddels al weer op het bordje geplakt: controle achter de rug, we
voldoen aan de voorschriften voor hygiëne, entingen, ontwormingen en opslag voer. De
veearts was enthousiast over de verblijven voor de dieren, de rust die ze uitstraalden en
hoog aaibaarheidsgehalte van onze dieren. De namen zorgden voor wat hilariteit, met name
onze Bea en Willem…….!
Stagiaires:
Natalie heeft ons inmiddels verlaten: ze heeft een BBL ( dus betaalde) stageplek gevonden
in Arnhem. Voor ons spijtig, voor haar erg fijn. We gunnen het Natalie uiteraard, dank voor
de fijne samenwerking en succes met je loopbaan/studie!
Marcha blijft nog tot eind januari 2016, Melle tot eind juni 2016. Half januari komt er een
nieuwe stagiair van het AOC: Rick blijft twee maanden en zal zich voornamelijk richten op
de tuinwerkzaamheden door de week.
Tevredenheidsonderzoek
Inmiddels hebben we de uitslagen van deze onderzoeken verwerkt en naar de
ouders/verzorgers en deelnemers/ondersteuners verstuurd. De conclusie heeft u allen
kunnen lezen en dank zij uw grote deelname kunnen we spreken van een representatief
onderzoek en danken wij u voor uw reactie. We zijn erg blij met het positieve resultaat.

Prijs voor de Vriendentuinen Achterhoek
De Stichting Vriendentuinen werd uitgenodigd op een bijeenkomst in Doetinchem om de
“Achterhoek kan het“ prijs in ontvangst te nemen! Met deze prijs worden initiatieven van
burgers voor burgers gestimuleerd, in het juryrapport staat: “U bundelt niet alleen de
krachten met de deelnemende zorgboerderijen, maar maakt daarbij ook de verbinding met
de voedselbanken en hun maatschappelijke functie. De wijze waarop u hiermee innovatief
opereert in het sociaal domein in de Achterhoek en daarmee ook nog eens de gezondheid
van burgers in de Achterhoek wil bevorderen, was voor de jury de reden om u als winnaar uit
te roepen!” onze prijs was in de categorie Arbeid, en bestond uit een prachtig beeldje.
Oliebollen, warme chocolademelk en…..midwinterhoorn!!
Dinsdagmiddag sluiten we met de aanwezige kinderen en deelnemers het jaar 2015 af, en
luiden het nieuwe jaar 2016 in met de warme klanken van de midwinterhoorn. Een prachtige
roep , te horen in de verre omgeving, om de eventuele kwade geesten te verzoeken ons
allen met rust te laten….
Het was een zeer geslaagd feestje, met vuurkorven en lekkers, super gezellig!

Hartelijke groeten, Ger en Marjolein

