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Even bijpraten…
Beleeftuin
Op 14 juli is de beleeftuin geopend met een heerlijke
BBQ. De opkomst was enorm, en ondanks de regen
was het een groot succes. De kinderen maken inmid-
dels al druk gebruik van de beleeftuin!

Beton
Van Kijlstra Beton uit Drachten hebben we een grote
betonnen buis gekregen voor in de beleeftuin. De be-
leeftuin is er mede gekomen dankzij een gulle gift.
Hartelijk dank daarom aan de firma Kijlstra en de gulle
gever!

Pretpark
De zomervakantie is al voorbij, toch willen we u nog
laten genieten van alle mooie momenten van zes
weken zomervakantie. Elke week gingen we een dag
uit naar een pretpark zoals Drouwenerzand, Duinen
Zathe, Nienoord, het Spijkerdorp, de Drentse Koe en
d’Elf Ieken. En daarnaast brachten we elke week een
bezoek aan een natuurspeelbos. We zijn onder meer
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Agenda
2 november RI&E controle
3 november feest voor personeel en vrijwilligers
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Zorgboerderij De Geitenmeijerij is lid van BEZINN.
(Boer en Zorg in Noord Nederland )
Is een erkend SBB leerbedrijf.
De Geitenmeijerij is in het bezit 
van de keurmerken: 
Kwaliteit laat je zien en 
HKZ-Zorgboerderijen

Linda

Hoe lang heb je op De Geitenmeijerij gewerkt?
Ik werk sinds de zomervakantie van 2016 op de zorg-
boerderij.

Waarom vertrek je, en wat zijn de plannen?
Ik werk in Emmen bij de kinderopvang, hier heb ik een
vast contract gekregen.

Wat neem je mee als mooiste herinnering?
De mooiste herinnering is toch wel, dat ik dacht dat
de doelgroep me niet zou liggen, maar dit super po-
sitief uitpakte. De kinderen waren zo ontzettend en-
thousiast! :)

Wat is het leukste wat je hebt meegemaakt op De Gei-
tenmeijerij?
Het leukste vond ik denk ik de uitstapjes. Lekker naar
het bos, naar een speeltuin, of gewoon even er tus-
senuit. Je ziet de kinderen daar echt van genieten.

Wat ga je het meeste missen?
Ik ga alles missen wat met de zorg te maken heeft. Ik
vind het ontzettend mooi en dankbaar werk om men-
sen te begeleiden met een bepaalde hulpvraag. Op
de boerderij heerst er altijd een ontspannen sfeer, de
neuzen staan dezelfde kant op en is het allemaal heel
flexibel. Ook de duidelijke christelijke visie maakt de
zorgboerderij zo'n ontzettend fijne werkplek. Ik ben
Jan en Mies dankbaar voor deze mooie kans, waarbij
ik mezelf ook lekker kon ontwikkelen. Maar ik zal nog
regelmatig op De Geitenmeijerij te zien zijn als lid van
de Geitenmeijerij-familie. 
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In de vorige nieuwsbrief hadden we al gemeld dat De
Geitenmeijerij gaat verbreden. Niet dat we stoppen met
de zorg, integendeel! Maar er gaat wel wat veranderen. 

Er gebeurt veel op het terrein van de zorg, De Gei-
tenmeijerij houdt alle veranderingen goed bij en
loopt zelfs regelmatig voorop. We werken samen
met verschillende instanties, stemmen af met an-
dere hulpverleners, zorgen dat iedereen die op De
Geitenmeijerij werkt goed geschoold is, enzovoorts.
Professionaliteit staat hier hoog in het vaandel. Maar
dat bent u al lang van ons gewend.
We gaan echter ook verbreden. Dat wil zeggen dat
De Geitenmeijerij niet alleen meer zorg levert, maar
ook andere dingen gaat doen. Dat heeft te maken
met de manier van bedrijfsvoeren, maar ook met de
nieuwe generatie die langzaam maar zeker zijn in-
trede gaat doen op De Geitenmeijerij. We nemen
daar heel ruim de tijd voor, maar u zult op een goed
moment ook met andere mensen te maken krijgen. 

Bijvoorbeeld met Joke en Benjamin Doeland, de
oudste dochter van Jan en Mies Meijer en haar man.
Joke en Benjamin zijn net verhuisd van het midden
van het land naar het noorden, terug naar Jokes
roots. Zij heeft na haar opleiding ruime ervaring in
de zorg opgedaan, in verschillende instellingen en
op verschillende plekken in het land. Al die ervaring
en kennis gaat Joke straks inzetten op De Geiten-
meijerij.
Benjamin zal de techniekwerkplaats gaan opzetten.
Samen met Jaap gaat hij de verkoop van haardhout
organiseren.
De komende jaren zullen Joke, Benjamin en Jaap
zich oriënteren op het werk op de Geitenmeijerij, en
verkennen hoe zij hun talenten het beste kunnen in-
zetten.
Wat de zorg betreft gaat De Geitenmeijerij zich nog
meer toeleggen op participatie in de samenleving.
Mensen die soms al jaren niet hebben gewerkt - om
wat voor reden dan ook - hebben extra begeleiding

nodig om weer zo ver te komen dat een echte baan
mogelijk wordt. Daar moet soms veel voor gebeu-
ren, zoals een werkritme aanleren, opdrachten uit-
voeren, en om te beginnen al gewoon op tijd
komen. dat valt soms allemaal niet mee als je al een
tijd niet hebt gewerkt. De Geitenmeijerij kan daarbij
helpen. Werk is immers belangrijk, je hoort erbij en
doet mee. 

Boerderijwinkel
Wie de laatste tijd op het erf is geweest, heeft hem
al vooraan de weg zien staan: een kraam met
groente en fruit uit de moestuin. Dat kan van alles
zijn: rode bieten, pompoen, rabarber, verse kruiden
of bloemkool, al naar gelang het seizoen. Maar dit is
nog maar het begin, en het is een mooie manier om
uit te proberen waar echt behoefte aan is. 
Het is de bedoeling om uiteindelijk een boerderij-
winkel te beginnen waarin ook allerlei zuivelpro-
ducten te koop , geitenyoghurt en geitenkaas, maar
ook vlees van de eigen varkens en koeien. De mo-

gelijkheden zijn eindeloos, zoals zeep van geiten-
melk.
Ook de techniekwerkplaats wordt nieuw leven in
geblazen. Het is mooie manier voor de deelnemers
om te leren en zichzelf te ontwikkelen. De reparatie
van oude boerengereedschappen hoort daar ook
bij. Dat is niet alleen leerzaam maar draagt boven-
dien bij aan de het in stand houden van cultuur-
goed. 
De mooiste dingen van het leven zijn gelukkig gra-
tis. Want wat is er mooier dan na een mooie fiets-
tocht even uit te blazen onder het genot van een
kopje koffie of thee? En zelfs onder de veranda, voor
het geval dat het regent? Oké, de koek moet betaald,
maar dat is het dan ook. We zijn trots op ons Rust-
punt, en hebben al een aantal keren gasten mogen
ontvangen.

Hoe dan ook, we hebben er vertrouwen in dat De
Geitenmeijerij altijd herkenbaar zal blijven aan de
kwaliteit en de aandacht! 

Nieuwe tijden 

naar het Blotevoetenpad geweest, naar het Koepel-
bos, de speeltuin Sintmaheert, en de Spokeplas in
Noordwolde.

zwemmen
We zijn heel vaak wezen zwemmen in het zwembad
van Veenhuizen. De Geitenmeijerij had  een groeps-
abonnement gekregen om volop gebruik te kunnen
maken van het zwembad. Ook de mannen van de
daggroep hebben genoten van het zwemmen. We
zijn heel blij met het zwembad in Veenhuizen, en we
komen volgend jaar graag weer terug!

Kaas-stage
In oktober heeft Hari Batha uit Nepal stage gelopen
op de kaasmakerij van de Geitenmeijerij. Hari wilde
hier graag leren geitenmelk te verwerken om dat
weer toe te passen in Nepal. Zo wil hij samen met de
kerk in Nepal een bijdrage leveren aan de ontwikke-
ling in zijn dorp. In november hadden we twee  sta-
giaires, Nancy Njigru uit Kenia en Tadele  Maru uit
Ethiopie. Zij volgen een opleiding voor melken en
melkverwerking bij DTC in Oentjserk. De opgedane
kennis en ervaring zullen ook zij gaan toepassen in

hun land.  We hebben in deze weken veel producten
gemaakt. Hari, Nancy en Tadele waren onder de in-
druk van wat je allemaal kunt maken van geitenmelk,
zoals kaas, pudding, yoghurt, feta. karnemelk en
zeep... Ja, we spreken tegenwoordig drie talen op de
Geitenmeijerij: Fries, Nederlands en Engels.

Kale
Op 26 oktober is er weer een kalfje geboren. Het is
het vierde kalfje van Froukje. En we houden de tra-
ditie in ere, want na Toukje en Joukje is er nu een
Baukje.

Joël en Linda hebben lang op De Geitenmeijerij ge-
werkt maar gaan nu toch afscheid nemen. Vandaar
een kort interview met hen beiden.

Joël
Hoe lang hebben jullie op De Geitenmeijerij gewerkt?
Vanaf dat ik bijna 16 was, ik ben begonnen op de dag-
besteding als stage. Aansluitend  heb ik op De Geiten-
meijerij mijn Mbo2-diploma dierverzorging gehaald .
Daarna ben ik er drie jaar er tussen uit geweest. In het
tweede jaar van mijn opleiding vroegen Jan en Mies

of ik op de logeergroep wilde komen werken. En dat
gebeurde, tot oktober dit jaar. Dat is zes jaar in totaal.

Waarom vertrek je, en wat zijn de plannen?
Ik kreeg een baan aangeboden bij de GGZ in Frane-
ker als werkbegeleider op de kwekerij, dit is een leuke
nieuwe uitdaging. Daarbij kan ik mijn eigen tuinderij
ook verder uitbouwen, waarmee ik in juni afgelopen
jaar ben begonnen. De plannen blijven om uiteinde-
lijk zelf een zorgboerderij of zorgtuinderij op te gaan
zetten en uit te bouwen. Mijn eigen tuin is daar een
goede opzet voor maar daar kan ik nog niet van be-
staan. Daarbij is het nooit weg om meer kennis te ver-
garen.  

Wat neem je mee als mooiste herinnering?
Er zijn er te veel om eigenlijk op te noemen, de mooi-
ste blijft toch die keer dat we een soort van ‘Freek in
het Wild’ gingen opnemen op het Aekingerzand. We
hebben zo gelachen met zijn allen. 

Wat is het leukste wat je hebt meegemaakt op De Gei-
tenmeijerij?
Er zijn zoveel leuke dingen die we hebben meege-
maakt op De Geitenmeijerij, één van de momenten
die me wel bij blijft is het nachtvissen met de jongens.
Heel vroeg in de ochtend zijn we wezen vissen, we
hebben niks gevangen maar ze wilden zo graag eens
nachtvissen. Toen de hengel eenmaal in het water lag,
zat iedereen op een rijtje stuk voor stuk met waterige
oogjes voor zich uit te kijken. Dat was zo’n komisch
gezicht om te zien.

Wat ga je het meeste missen?
De mensen, stuk voor stuk. Ieder met zijn eigen nuk-
ken en deugden. Door de jaren heen leer je elkaar
kennen en mag je zorg dragen voor de ander. Dat heb
ik met veel plezier gedaan en zal ik erg gaan missen.

vervolg volgende pagina
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