NIEUWSBRIEF ZORGBOERDERIJ
HET HAAKSBERGERVEEN januari/februari 2016

We zitten al weer over de helft van februari 2016…de tijd gaat snel. Het mag nog wel ietsje
sneller….voorjaar! Hebben jullie er ook zo’n zin in? Deze vorst en zonneschijn is ook heerlijk,
maar toch, geef mij het voorjaar maar: weer lekker de tuin in! Er is zoveel te doen, de
kindertuintjes gaan we eens goed aanpakken: stevige planken er om heen, bemesten en
nieuwe naambordjes. En dan natuurlijk planten en zaaien! Heerlijk, samen met de kinderen
maken we al plannetjes: wat ga jij er in zetten, wat vind je lekker? Tomaten! Die lust ik niet
hoor, maar mama vind ze zo lekker! Lief….
Jaarverslag
Het jaarverslag 2015 is weer goedgekeurd door de Federatie landbouw en Zorg, het is te
lezen op onze website.
Stagiaires
We hebben afscheid genomen van Marcha, stagiaire MMZ, haar halfjaarlijkse stage zat er
op. De kinderen vonden het jammer dat ze weg ging: een goed teken! Marcha, veel succes
met je verdere opleiding en hopelijk tot ziens!
In februari komt Dalien nog drie dagen stage lopen (ook MMZ) en Paulien (Saxion) zal de
maanden maart en april regelmatig aanwezig zijn in het weekend.
Tijdens de weekdagen zijn Ilse en Rick (beide AOC) aan het werk op het erf: dieren
verzorgen en buiten werkzaamheden.
Vakanties
Opvang in de voorjaarsvakantie is van zondag 28 februari t/m donderdag 3 maart.
Het gehele paasweekend (van Goede Vrijdag t/m maandag) zijn we gesloten.
In april/mei zijn er twee weken vakantie, wij bieden opvang van zaterdag 23 t/m dinsdag 26
april, en van zondag 1 mei t/m woensdag 4 mei.
Het Pinksterweekend zijn we gesloten.
Keukentafelgesprekken
De gemeenten zijn druk met de zogenaamde keukentafelgesprekken. Deze vinden
inderdaad vaak plaats bij de ouders thuis, aan de keukentafel. Regelmatig wordt ons
gevraagd (door ouders, maar ook door gemeenten) of wij ook willen aanschuiven als
zorgboerderij. Het gaat onder andere om de zorg die jullie als ouders ingezet willen zien op
de zorgboerderij, wij kunnen dan informatie aanleveren waarmee de juiste zorg geïndiceerd
kan worden. En, inmiddels kennen wij al aardig de weg in GemeenteZorgland…….dus: roep
gewoon onze hulp in, we doen het graag!
Inspraakochtend
Op zaterdag 12 maart hebben we onze eerste inspraakochtend van 2016. Op de boerderij,
van half 10 tot half 11. We sturen een week van tevoren de agenda rond, in ieder geval
willen we graag de keukentafelgesprekken de revue laten passeren.
Afscheid Toon Tankink
Onze veearts heeft ons verrast met een geweldige gift: vanwege zijn pensioengerechtigde
leeftijd was er een groot afscheidsfeest in Haaksbergen. Hij had aangegeven dat
geldbedragen bestemd zouden worden voor de 5 Haaksbergse zorgboerderijen in zijn oude
werkgebied. Super, een geweldige verrassing! We hebben een ren met bodem gekocht voor
Poncho (zie foto), we willen nog een schuilgelegenheid maken voor de schapen (tegen zon

en regen in de wei), verplaatsbare doeltjes, misschien nog een step? Afijn, wie heeft er nog
een idee??

Verkoopkraampje
Neem nog eens een kijkje in onze kraam: volop Pasen en andere leuke dingen!

Alvast een vrolijk Pasen

Ger en Marjolein

