NIEUWSBRIEF ZORGBOERDERIJ
HET HAAKSBERGERVEEN JANUARI 2013

Met prachtig voorjaarsweer zijn we 2013 binnen gerold……hoewel: de voorspellingen
beloven ons nu een wat meer winters karakter! Dan toch nog sleetje rijden van de bult af,
een sneeuwpop maken, schaatsen op de vijver/zandbak?? Als het dan toch moet, dan nu
maar, als wij het voor het zeggen hebben tenminste!
We hopen dat jullie allemaal fijne feestdagen hebben gehad, aan de griep zijn ontsnapt en
weer lekker in het gewone ritme zitten. Wij hebben de draad ook weer opgepakt, heerlijke
kerstdagen gehad met onze kinderen en tussendoor logeerkinderen!
De keuken op de deel.
Zoals jullie op de foto’s kunnen zien is de nieuwe keuken op de deel al veelvuldig gebruikt!
Het is een geweldige aanvulling op alle bezigheden, favoriete gerechten worden gedeeld,
heerlijke geuren en mooie combinaties. Al wel eens gehoord van de “Kaisersmörren” van T.
en L.? En de heerlijke bloemkoolschotel van A.? En natuurlijk zelf je pizza maken, met alles
d’r op en d’r aan wat je zelf lekker vindt!

Kerstboom
Dit jaar geen kerstboom binnen, maar
een alternatieve buiten! Gemaakt met
de deelnemers door de week, de
kinderen hielpen mee met de versiering.
Wij vonden het de prachtigste
kerstboom van 2012!

Schapen hoeden.
Dat heb je er van als je in een veengebied woont: na zoveel regen begin je langzamerhand
te drijven…..gelukkig zijn er nog wel droge plekken te vinden, zoals het stuk wei achter de
moestuin, en het achterste stuk van de boomgaard. Catootje loopt overdag achter de
moestuin te grazen, en de schapen mochten het eens proberen in de boomgaard. Maar ja,
het heggetje bleek niet afdoende om uitbreken te voorkomen, dus hebben T. en S. zich
opgeworpen als echte schaapsherders! Dat deden ze keurig, heel rustig en beheerst, de
schapen vriendelijk weer terugwijzend als ze de verkeerde kant opliepen. Sjoerd had zelfs
een mooie schaapsherdersstaf gemaakt, dat maakte het plaatje helemaal compleet.
We wilden deze jongens wel houden als hoeders, maar ouders en school gingen daar niet
mee akkoord….dus toch maar een stroomdraadje aangelegd. ’s Avonds gaan Cato en de
schapen weer lekker terug naar hun eigen warme en droge stal, die inmiddels mooi
afgetimmerd is!

Zorg in Natura (ZIN)
Wij zijn inmiddels aangesloten bij Coöperatie Boer en Zorg, zij kopen voor ons de
zorgplekken in zodat wij nu ook Zorg In Natura kunnen leveren. Aangezien er niet meer zo
snel een nieuwe PGB aanvraag gehonoreerd wordt, leek het ons een goed idee hiermee te
starten.
Keurmerk Zoönosen
Ook in 2013 zijn wij weer een “Zoönosen verantwoord bedrijf”: we hebben controle gehad en
voldoen aan alle eisen qua hygiëne voorschriften, enting en verzorging van de dieren. Dus
dat betekent weer een sticker erbij op het bordje!
Tevredenheidsonderzoek
We zijn bezig het tevredenheidsonderzoek op bepaalde punten aan te passen, zodra het
klaar is zullen we deze jullie toesturen en hopen dan weer op dezelfde fijne medewerking als
vorig jaar.
Hartelijke (winter)groeten, en tot gauw,

Ger en Marjolein

