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Bekijk	de	webversie

Samen	je	eigenwaarde	hervinden.

De	 vakantieperiode	 is	weer	 voorbij	 en	 op	 de	 boerderij	 is	 alles	weer	 in	 volle	 gang.	We	 kijken
terug	 op	 een	 hele	 mooie	 week	 LIFE-camp	 waarin	 we	 een	 onvergetelijke	 vakantieweek	 weg
mochten	 geven.	We	hebben	 veel	 blije	 kinderen	 en	 ontspannen	 vakantiegangers	mogen	 zien.
Een	week	waar	we	goed	op	terug	kijken.	Op	de	boerderij	is	alles	weer	opgepakt	en	zijn	er	weer
een	aantal	nieuwe	ontwikkelingen	die	we	graag	met	jullie	delen.		

Vervoer	Veenendaal

We	hebben	goed	nieuws!	
Door	 de	 coronamaatregelen	was	 het	 de	 afgelopen
periode	 niet	 haalbaar	 om	 de	 deelnemers	 uit
Veenendaal	 op	 te	 halen.	 Maar	 gelukkig	 zijn	 er
versoepelingen	 in	 het	 coronabeleid	 gekomen,
waardoor	we	de	deelnemers	weer	naar	Boerderij	de
Toekomst	kunnen	vervoeren.
Vanaf	 Jumbo	 Huibers	 (PWA-park)	 halen	 wij	 hen
dagelijks	 om	 kwart	 over	 acht	 op	 en	 rond	 half	 vier
worden	 ze	 weer	 teruggebracht.	We	 zijn	 blij	 dat	 dit
weer	 mogelijk	 is.	 Hierdoor	 is	 het	 voor	 de
deelnemers	 makkelijker	 om	 naar	 de	 dagbesteding
te	komen.

Even	voorstellen

Wij	 zijn	 dankbaar	 dat	 we	 op	 de	 boerderij	 steeds
verder	mogen	groeien	en	er	mensen	om	ons	heen
zijn	die	ons	helpen	met	de	zorg	die	wij	 bieden.	Zo
zijn	 er	 afgelopen	 periode	 ook	 weer	 twee	 mooie
mensen	toegevoegd	aan	ons	team.	Graag	stellen	zij
zich	even	voor.	

Leo	Dijkhuizen

Hoi,	ik	ben	Leo	Dijkhuizen,	54	jaar	oud,	getrouwd	en
we	hebben	twee	kids.	Vanaf	1	september	ben	ik	drie
dagen	 per	 week	 op	 Boerderij	 de	 Toekomst	 om	 dit
mooie	team	te	versterken.	
Ik	 hou	 ervan	 om	 praktisch	 bezig	 te	 zijn	 en
ondertussen	 met	 anderen	 te	 praten	 over	 wat	 hen
bezig	 houdt.	 Ik	 ben	 gepassioneerd	 van	 Gods
Koninkrijk	 en	hoop	dat	 op	deze	werkplek	 zichtbaar
te	kunnen	maken.	 Ik	ben	meestal	 in	de	werkplaats
met	 de	 deelnemers	 om	 hen	 te	 begeleiden	 in	 het
werken	met	hout	en	staal.	Daarnaast	doen	we	ook
werkzaamheden	 rond	 de	 boerderij.	 Al	 met	 al
afwisselend	werk,	geen	dag	is	hetzelfde.

Dirk	Koudijs

Graag	wil	ik	me	voorstellen	in	deze	nieuwsbrief.
Ik	 ben	 Dirk	 Koudijs	 en	 getrouwd	 met	 Willy	 (ook
vrijwilligster	 op	 de	 boerderij).	 Ik	 ben	 opgegroeid	 in
een	 gezin	 met	 prachtige	 ouders,	 2	 zussen	 en	 4
broers.
Na	 de	 technische	 school	 ben	 ik	 bij	 Johannus
kerkorgelbouw	 gaan	 werken,	 wat	 ik	 49	 jaar	 met
vreugde	heb	 gedaan.	Voor	 de	 orgelbouw	ben	 ik	 in
meer	dan	50	landen	orgels	gaan	plaatsen.
De	Heere	 Jezus	 is	 van	 jongs	 af	 aan	 betrokken	 bij
mijn	 leven	en	met	Jezus	mocht	 ik	prachtige	dingen
meemaken.	 Nu	 ik	 met	 pensioen	 ben	 mag	 ik	 bij
Boerderij	de	Toekomst	helpen	met	de	dagbesteding.
Ik	hou	van	mensen	en	dieren	dus	dat	is	prachtig	om
te	doen.

#volgen

Nieuwsgierig	naar	wat	er	nog	meer	gebeurd	op	de
boerderij?	Wij	zijn	te	volgen	via	LinkedIn,	Facebook
en	Instagram.	Voor	meer	informatie	en	wat	wij	doen
kan	u	kijken	op	onze	website.

"Ik	ervaar	het	hier
als	een	plek	van

rust,	waar	weinig
verleidingen	zijn

om	verkeerde
keuzes	te	maken."

Crisisopvang

Bij	 de	 crisisopvang	 is	 er	 het
afgelopen	 jaar	 steeds	 een
doorstroom	van	mensen	geweest.
Regelmatig	 worden	 we	 gebeld
voor	 een	 crisisplek.	 Ook	 krijgen
we	 veel	 vragen	 voor	 een
crisisplaatsing	 van	 vrouwen	 of
(jonge)	 moeders.	 Helaas	 kunnen
wij	 hen	 geen	 plek	 bieden.	 Wij
bieden	 wel	 plaats	 aan	 mannen
vanaf	 18	 jaar	 die	 tijdelijk	 een
time-out	 plek	 zoeken.	 Voor	meer
informatie	of	een	aanmelding,	kan
u	 contact	 opnemen	 met	 Evert
Legemaat	 06-22921968	 of	 via
info@boerderijdetoekomst.nl

Clubhuis

Jarenlang	werd	 er	 een	 stuk	 land
verhuurd	 aan	 de	 schaats-
vereniging	 en	 wanneer	 er	 vorst
was,	had	Maarsbergen	een	eigen
schaatsbaan.	 Sinds	 maart	 is	 dat
gestopt	 en	 is	 het	 oude	 clubhuis
vrijgekomen.	 Afgelopen	 periode
hebben	 we	 met	 elkaar	 hard
gewerkt	 om	 het	 clubhuis	 op	 te
knappen.	 Er	 is	 ondertussen
gesloopt,	gestraat,	geschilderd	en
opgebouwd.	 Het	 ziet	 er	 al
prachtig	 uit.	 Nu	 is	 er	 nog	 geen
duidelijke	 bestemming,	 maar	 we
hopen	 in	 de	 toekomst	 ook	 op
deze	 locatie	 mensen	 te	 mogen
helpen.		

Uitgelicht

Doormiddel	van	de	nieuwsbrieven
willen	 wij	 jullie	 ook	 graag	 kennis
laten	 maken	 met	 de	 activiteiten
op	de	 boerderij.	Deze	 keer	 is	 de
(groente)	tuin	aan	de	beurt.	
Het	 groen	 rondom	 de	 boerderij
bestaat	uit	4	pijlers

Een	 moestuin	 met	 een	 grote
variëteit	 aan	 groenten	 en
zacht	 fruit	 voor	 eigen	 gebruik
en	om	weg	te	geven.	
Een	grote	kas	met	aardbeien,
paprika’s,	 komkommers	 en
tomaten:	 ook	 voor	 eigen
gebruik	en	om	weg	te	geven.
Een	siertuin	met	veel	bloemen
op	 3	 locaties:	 dit	 mag	 een
visitekaartje	zijn	voor	iedereen
die	langskomt.
Boomgaard	 met
hoogstamfruit:	 snoeien	 en
oogsten	 van	 pruimen,	 peren,
appels,	 walnoten	 en
hazelnoten.

In	 de	 winterperiode	 worden	 de
fruitbomen	 gesnoeid	 om	 direct
daarna	de	moestuin	 te	bemesten
en	 voor	 te	 bereiden	 op	 het
groeiseizoen	 dat	 tot	 diep	 in	 de
herfst	plaats	vindt.
Er	wordt	gezaaid,	geplant,	gewied
en	 geoogst.	 Dit	 onder	 de
begeleiding	 van	 onze	 vrijwilliger
Ejo	Smit.
Tijdens	 de	 werkzaamheden	 is	 er
veel	 tijd	 voor	 ontmoeting	 en
gesprek.	

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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