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En zo glijden we al weer bijna februari binnen……de hazelaars bloeien, de madeliefjes
bloeien, de sneeuwklokjes staan er al prachtig bij: wie wil er nou nog winter?? De kippen
zitten veel later op stok (het loopt al tegen vijven!) en beginnen al voorzichtig op allerlei
plekjes een eitje neer te leggen. Bijvoorbeeld boven op de hooibalen bij de geiten: een
schattig nestje met twee eitjes…in de hoop natuurlijk dat ik ze niet zou vinden…of toch wel?
’s Kijken of ze t ontdekt ! Of in de voerbak van de geiten, ook een leuke plek. Pasen begint
al vroeg bij ons.
De haren van Catootje zijn niet zo lang en dik als vorig jaar: niet nodig voor deze winter dus.
De natuur regelt dat zelf wel. Hoeven we niets aan te doen. De schapen maken af en toe al
rare sprongen, de konijnen krijgen nesteldrang, en de boerin wil in de moestuin aan de
gang…! Niet normaal, maar wel lekker! Laat maar komen dat voorjaar.

Nieuw protocol:
We hebben een nieuw protocol toegevoegd aan ons dossier:
“ meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling”
Waarom:
Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed
te reageren bij signalen van dit soort geweld. Bijvoorbeeld huisartsen, leerkrachten en
medewerkers van jeugdinrichtingen. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht
zo'n meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.
De meldcode in grote lijnen:
Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat professionals moeten doen bij
vermoedens van geweld. Organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren stellen een
eigen meldcode op met daarin in ieder geval deze 5 stappen:


Stap 1: In kaart brengen van signalen.







Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van het Advies- en
Meldpunt Kindermishandeling (AMK), het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) of een
deskundige op het gebied van letselduiding.
Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd
het SHG of AMK raadplegen.
Stap 5: Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.
Wilt u meer weten over ons protocol, neem dan gerust even contact met ons op.

Vlaggensysteem
Marjolein heeft een avondcursus gevolgd over “omgaan met seksueel getinte situaties”
volgens het Vlaggensysteem. Het was een interessante avond waarbij de aanwezige
zorgboeren tips en handreikingen kregen hier op een goede en pedagogische manier mee
om te gaan.

Jaarlijkse evaluaties.
In februari starten we weer met de evaluaties, binnenkort zullen we u weer benaderen voor
een afspraak. Mocht u zelf voorkeur hebben voor een bepaalde datum: laat het ons weten!
Water……..
Water in de zandbak, water op de picknickplek, water onder de schommel……..

Inspraak
Het was waarschijnlijk een ongelukkig moment om in de maand december een mail rond te
laten gaan over het organiseren van inspraakmomenten…..wellicht is het aan de aandacht
ontsnapt. Als u alsnog wilt reageren, dan graag voor 10 februari, hartelijk dank!

En als uitsmijtertje:
Geeft januari een sneeuwtapijt, dan zijn we de winter zeker nog niet kwijt
(hoezo, lag er in januari sneeuw? )
Dus……zullen we dan toch maar de winterkerstboom en de Kerstmannetjes weghalen en
ruimte maken voor de bolletjes??!

Hartelijke groeten en tot gauw,

Ger en Marjolein

