
De	 crisisopvang	 is	 een	 poosje	 wat
rustiger	 geweest.	 Dit	 had	 te	 maken
met	 de	 maatregelen	 rondom	 het
corona	virus.	Alles	ging	in	een	lagere
versnelling.	 Maar	 ook	 dat	 komt
langzaam	 weer	 op	 gang.	 Sinds

januari	 hebben	 wij	 al	 vijftien	 mensen	 in	 het	 crisishuis
mogen	 opvangen.	 Wij	 hopen	 er	 het	 komende	 jaar	 nog
meer	te	kunnen	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

Ook	 hier	 op	 de	 boerderij	 moeten	 wij
aan	 verschillende	 eisen	 voldoen.	 Dit
wordt	gecontroleerd	aan	de	hand	van
een	 schriftelijke	 toetsing,	 jaarverslag
en	 audit.	 In	 augustus	 hebben	 wij	 de
audit	 gehad.	 Deze	 hebben	 wij
ruimschoots	 gehaald.	 De	 auditor

vond	 het	 een	 prachtige	 boerderij	 en	 een	 mooie	 opstap
voor	 mensen	 die	 weer	 terug	 de	 maatschappij	 in	 willen.
Leuk	om	deze	complimenten	 te	horen	en	we	zijn	blij	om
te	 kunnen	 zeggen	 dat	 we	 voldoen	 aan	 het
kwaliteitskeurmerk.
Dit	is	de	vinden	op	www.zorgboeren.nl	
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Bekijk	de	webversie

Samen	je	eigenwaarde	hervinden.

Update	boerderij

Het	 is	 alweer	een	 tijdje	geleden	dat	we	een	nieuwsbrief
rond	 hebben	 gestuurd.	 Ook	 op	 de	 boerderij	 is	 de
afgelopen	 periode	 veel	 gebeurd.	 Door	 alle	 maatregelen
rondom	het	corona	virus,	is	de	boerderij	vier	weken	dicht
geweest.	De	dagbesteding	biedt	de	deelnemers	structuur
en	helpt	hen	weer	 ritme	 te	krijgen	 in	hun	 leven.	Doordat
alles	een	tijd	dicht	heeft	gezeten,	zijn	veel	het	ritme	kwijt
geraakt.	 We	 merken	 dat	 dat	 niet	 alleen	 hier,	 op	 de
boerderij,	 zo	 was.	 Ook	 op	 andere	 plekken	 lopen
hulpverleners	daar	tegenaan.	We	zijn	blij	dat	de	boerderij
na	 vier	 weken	 weer	 open	 kon.	 Al	 was	 het	 hard	 werken
voor	iedereen	om	de	oude	structuur	weer	te	vinden.	

Crisisopvang

Audit	controle

Mini-ezels

Wij	 zijn	 continiu	 op	 zoek	 naar	 nieuwe	 activiteiten	 en
werkzaamheden	voor	de	deelnemers.	Iets	wat	al	erg	lang
op	 ons	 verlanglijstje	 stond	 waren	 mini-ezels.	 Sinds
mei	hebben	wij	drie	mini-ezels.	Ze	zijn	erg	tam	en	 lopen
vanaf	de	stal	achter	de	deelnemers	aan	 richting	de	wei.
Ze	 eten	 brood	 uit	 je	 hand	 en	 vinden	 het	 heerlijk	 om
geborsteld	 te	 worden.	 We	 vinden	 het	 leuk	 om	 steeds
weer	 te	 vernieuwen	 en	 de	 deelnemers	 op	 die	 manier
verschillende	ervaringen	op	te	laten	doen.	De	deelnemers
vinden	het	 leuk	om	de	ezels	 te	 verzorgen,	genieten	van
de	dieren	en	leren	nieuwe	dingen.	

Even
voorstellen

Ik	ben	Corien	Donselaar	en
ik	werk	inmiddels	3	jaar	met
veel	 liefde	en	plezier	op	de
zorgboerderij.	 Ik	 vind	 het
mooi	 om	 met	 elkaar	 op	 te
trekken	 en	 samen	 bezig	 te
zijn	op	de	boerderij.	 In	mijn
vrije	 tijd	 ben	 ik	 graag
creatief	 bezig	 en	 vind	 het
leuk	 om	 dit	 ook	 met	 de
mensen	 te	 delen	 en	 hun
dagbesteding	 op	 een
zinvolle	 en	 plezierige
manier	in	te	vullen.

Doelgroep
jeugd

In	 oktober	 2019	 zijn	 we
officieel	 begonnen	 met	 het
bieden	 van	 dagbesteding
aan	 de	 doelgroep
jeugdigen.	 We	 hebben
gemerkt	 dat	 de
verschillende	 doelgroepen
elkaar	 aanvullen.	 De
jongeren	 hebben	 het	 hier
naar	 hun	 zin	 en	 leren	 van
de	 ouderen.	 Afgelopen	 jaar
hebben	we	een	leuke	groep
gehad	van	vier	 jongeren.	 In
verband	met	een	verhuizing
en	 een	 volgende	 stap,	 zijn
er	 weer	 een	 aantal	 plekken
vrijgekomen	 voor	 jongeren.
Of	 ze	 nu	 met	 de	 konijnen
knuffelen,	 helpen	 bij	 het
uithalen	 van	 de	 eieren	 of
met	 elkaar	 een	 creatieve
activiteit	doen,	ze	leren	door
de	werkzaamheden	heen.	

"Ik	ben	hier
met	open
armen

ontvangen"

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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