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Bekijk	de	webversie

Samen	je	eigenwaarde	hervinden.

Een	nieuw	jaar	en	weer	een	nieuwe	update	van	de	boerderij.	De	afgelopen	periode	 is	er	veel
gebeurd.	Er	ligt	weer	een	gekke	periode	achter	ons.	Helaas	moest	de	boerderij	een	tijdje	dicht,
doordat	er	besmettingen	waren	op	de	boerderij.	Maar	we	zijn	blij	dat	we	4	januari	weer	konden
starten	met	de	dagbesteding.	Ondanks	dat	alles	wat	stiller	 is,	hebben	we	niet	stil	gezeten.	Er
zijn	weer	een	aantal	nieuwe	ontwikkelingen	op	de	boerderij.		

Crisisopvang

Afgelopen	 jaar	 merkte	 wij	 dat	 de	 vraag	 naar
crisisopvang	 toenam.	 Wij	 hebben	 in	 2020	 dubbel
zoveel	 mensen	 mogen	 opvangen	 dan	 het	 jaar
daarvoor.	 Het	 komende	 jaar	 hopen	 wij	 nog	 meer
mensen	te	mogen	helpen.	
Wij	bieden	crisisopvang	aan	mensen	die,	door	een
crisissituatie,	 niet	 langer	 thuis	 of	 elders	 kunnen
verblijven.	 De	 deelnemers	 kunnen	 hier	 zes	 weken
verblijven,	 met	 eventueel	 een	 verlening	 van	 zes
weken.	 In	 deze	 periode	 kan	 de	 deelnemer,	 samen
met	 de	 hulpverlener,	 op	 zoek	 gaan	 naar	 een
volgende	stap.	Voor	meer	informatie	of	aanmelding
kan	 contact	 opgenomen	 worden	 via
info@boerderijdetoekomst.nl	 	 of	 met	 Evert
Legemaat	06-22921968

Even	voorstellen

Mijn	 naam	 is	 Gerda	 Bieshaar	 en	 ik	 maak	 als
diacones	 deel	 uit	 van	 Leefgemeenschap	 Bethanië
in	Amerongen.	Mijn	hobby’s	zijn:	fietsen,	wandelen,
kijken	 naar	 en	 meedoen	 met	 Nederland	 in
beweging,	 bakken,	 koken,	 lezen	 en	 contact
onderhouden	met	vrienden.
Elke	 dinsdagmorgen	 geniet	 ik	 van	 een	 heerlijke
fietstocht	naar	Maarsbergen.
Inmiddels	ben	ik	voor	de	deelnemers	een	vertrouwd
gezicht	op	de	boerderij.
Ik	 geloof	 in	 God,	 in	 delen	 en	 dienen.	 Zowel	 in	 de
leefgemeenschap	 als	 daarbuiten.	 Het	 maakt	 mij
dankbaar	 dat	 ik	 daar	 iets	 van	mag	 zien	 in	 hoe	we
met	 elkaar	 omgaan.	 Ik	 mag	 als	 vrijwilliger	 even
samen	met	 de	 deelnemers	 optrekken,	 luisteren	 en
naast	de	ander	staan.	Een	steentje	bijdrage	aan	het
proces	van	hun	leven.
Op	 dit	 moment	 leer	 ik	 iemand	 letters	 aan	 en	 help
met	 het	 schrijven	 van	woorden.	Door	 afbeeldingen
van	 voorwerpen	 te	 benoemen	 wordt	 de
woordenschat	 vergroot.	Ook	 begeleid	 ik	 iemand	 in
de	 Nederlandse	 grammatica.	 Mooi	 om	 iemand	 te
helpen	zijn	doel	te	gaan	bereiken.
Ook	zet	 ik	mij	 in	met	het	maken	van	een	pan	soep
of	een	bakactiviteit	waarbij	ook	de	hulp	van	één	van
de	deelnemers	wordt	ingeschakeld.	Op	de	boerderij
doen	we	het	samen!

#volgen

Nieuwsgierig	naar	wat	er	nog	meer	gebeurd	op	de
boerderij?
Wij	 zijn	 te	 volgen	 via	 LinkedIn,	 Facebook	 en
Instagram.	

"Ik	mag	samen	met
de	deelnemers

optrekken,	luisteren
en	naast	de	ander

staan."

Dagbesteding

Regelmatig	 wordt	 ons	 gevraagd
hoeveel	 deelnemers	 wij	 in	 de
dagbesteding	hebben	 lopen.	Een
lastige	 vraag,	 want	 dat	 verschilt
per	dag.	Het	lukt	niet	iedereen	om
elke	 dag	 te	 komen,	 al	 willen	 ze
het	 wel	 graag.	 Dit	 maakt	 tevens
ook	dat	er	veel	wisselingen	zijn	in
de	 groep.	 Afgelopen	 periode	 zijn
er	 een	 aantal	 deelnemers
geweest	 die	 een	 volgende	 stap
hebben	 gezet.	 Een	 positieve
ontwikkeling	 wat	 we	 toejuichen.
Dit	 heeft	 gemaakt	 dat	 we	 weer
wat	plekken	open	hebben	voor	de
dagbesteding.	Voor	 de	 jeugdigen
zijn	twee	plekken	vrijgekomen	en
voor	 de	 volwassenen	 drie
plekken.		

Nieuwe
kippen

Afgelopen	jaar	hebben	de	kippen
bij	 elkaar	 ruim	4,5	miljoen	eieren
gelegd.	 Na	 15	 maanden	 trouwe
dienst	 komen	 er	 weer	 nieuwe
kippen.	De	kippen	zijn	26	 januari
weggegaan	en	15	februari	komen
de	 nieuwe	 kippen.	 Dat	 betekent
dat	het	even	wat	rustiger	is	bij	het
eieren	uithalen.	De	komende	drie
weken	hoeft	dat	niet	te	gebeuren.
Meer	 tijd	 om	 de	 andere	 dieren
aandacht	te	geven.	

Melkrobot

Al	 heel	 wat	 jaren	 staat	 de
zorgboer	 om	 vijf	 uur	 ‘s	 ochtends
op	om	de	koeien	te	melken.	En	‘s
middags	 om	 vijf	 uur	 worden	 ze
ook	 weer	 gemolken.	 Daar	 is
verandering	 in	 gekomen.	 Vanaf
december	 zijn	 er	 verbouwingen
geweest	en	is	alles	klaargemaakt
voor	de	melkrobot.	Deze	is	vorige
week	 opgestart.	 De	 koeien
worden	 vanaf	 nu	 door	 de	 dag
heen	gemolken.	Dat	betekent	dat
de	 deelnemers	 vanaf	 nu	 ook	 het
proces	 van	 het	 melken	 kunnen
zien.	 Een	 leuke	 nieuwe
ontwikkeling,	 die	 weer	 nieuwe
mogelijkheden	geeft.	Wanneer	de
mogelijkheid	 er	 weer	 is	 bent	 u
van	harte	welkom	om	een	keer	te
komen	kijken.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	info@boerderijdetoekomst.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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