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Nieuwsbrief van Zorg- en logeerboerderij
De Geitenmeijerij
Even bijpraten…
De laatste nieuwsbrief kwam net voor de open dag
uit. De open dag werd goed bezocht, er kwamen
maar liefst 315 gasten een kijkje nemen, het was echt
een topdag! Maar inmiddels zijn we al weer een eind
verder in de tijd. De lente komt eraan!
Prijsvraag
De prijsvraag van de open dag is gewonnen door de
broers Postma. Als beloning kregen ze beiden een
cap van De Geitenmeijerij.
Werkkleding
Van de opbrengst van de open dag hebben we werkkleding kunnen aanschaffen voor de medewerkers
en de deelnemers, en bovendien voor iedereen een
cap.
Dag Remi
Remi, onze New Forest-pony, hebben we in februari
laten inslapen. Ze had twee keer een beroerte gehad
en daardoor had ze geen fijn leven meer.

Schaatsen
Deze winter hebben enkele deelnemers van de dagploeg elke week geschaatst in Thialf. We hebben één
keer geschaatst op de ijsbaan in Fochteloo. De logeergroep heeft twee keer genoten van de ijsbaan,
al stond er op het einde van de dag al veel water op
de baan.

Groentetuin
De groentetuin was aan een grote onderhoudsbeurt
toe en daarom hebben we de hele tuin leeggehaald.
Alle bakken zijn eruit gehaald, de grond is geëgaliseerd en daarna zijn er nieuwe bakken gebouwd.
Ook de compostbakken zijn vernieuwd en zo hebben we een mooie grote groentetuin gekregen.
Mest
In de kas staat een grote witte ton met goudvissen,
die is bedoeld voor voeding voor de komkommer-,
tomaten-, paprika- en aubergineplanten. Dit bemestingssysteem heet aquaponic. Joel is druk met
het opbouwen. We zijn heel benieuwd wat het gaat
opleveren!

De logees van logeergroep rood zijn op een zaterdagmorgen op sledes de Weperbult af gegleden.
Met rode wangen kwamen ze weer terug om warm
te worden bij de kachel, en om te genieten van een
beker warme chocolademelk.
Kippen
In verband met de vogelgriep hebben we onze legkippen geslacht, ze mochten niet meer naar buiten
door de ophokplicht. In januari hebben we nieuwe
15 kippen gekocht. Ze leggen elke dag een ei, en
soms zelfs heel grote. Er was een ei van 102 gram en
daarna een ei van 108 gram. Normaal gesproken
weegt een kippenei tussen de 60 en 70 gram, dus ga
maar na! We hebben nu tussen de middag bij het
broodeten een echt ‘Geitenmeijerijei erbij’.

Aardbei- en aardappeltorens
Vorig jaar hebben we aardbeitorens in de kas gehad,
en aardappeltorens in de moestuin. Het idee hierachter is dat je op deze manier van een kleine oppervlakte veel vruchten kunt oogsten. En het bleek
te werken. Vanaf nu kan iedereen aardbeitorens of
aardappeltorens bij ons bestellen, we maken ze voor
u met de deelnemers van de daggroep.
Logeergroepen
In januari zijn de groepen allemaal weer van start gegaan. We hebben de groepen opnieuw samengesteld en dat leverde de volgende indeling op: de
rode groep telt acht kinderen, Hilda en Joel zijn de
vaste begeleiders. De gele groep heeft Joel, Martha
en Linda als begeleider, en groep groen wordt begeleid door Hayco en Joanne. De laatste twee groepen hebben zeven kinderen. Op deze groepen is nog
ruimte voor een nieuwe logee. Remco is er altijd op
vrijdagavond. Samen met Henk Jan maakt hij op vrijdagmiddag het eten klaar. Meestal maken ze stamppot van aardappels en groente van Jansen uit Fochtelooerveen.

Paardenhok
Vlees
Slager Aldershof heeft op 16 januari twee varkens en
een koe opgehaald, ze zijn geslacht in de slagerij. Het
vlees is netjes verpakt en nu is het vlees te koop op
De Geitenmeijerij. Een pan vers gemaakte erwtensoep is natuurlijk extra lekker met vlees van onze varkens, en regelmatig genieten we in het weekend van
een saucijsje of gehakt, en een zelf geraapt eitje.

Op 23 februari stormde het in Nederland , en dus ook
in Fochteloo. We hadden alleen niet gedacht dat het
zo hard tekeer zou gaan. Het hele paardenhok werd
opgetild en ja, toen vloog het dak er af.
Gelukkig was er alleen maar materiële schade. We
gaan de paardenstal weer opbouwen. Helaas is het
zwembad ook kapotgegaan, de metalen buizen
waren geknapt alsof het rietjes waren. Dat vinden we
wel erg jammer.

Lammertijd
Het is u vast niet ontgaan, het is voorjaar, en de eerste lammetjes zijn er al weer. Het is altijd vertederend, het gemekker, gehuppel, geblaat en het geluid
van drinkende lammetjes. Maar het is ook een
drukke tijd, de zorg voor de geiten en de lammetjes
vraagt geduld en tijd. Gelukkig hebben we van beide
heel veel.

Alle mensen van De Geitenmeijerij

Wie komt logeren, heeft vaak geen weet van de dagbesteding, en omgekeerd. Vaak komen de logees en de
mensen van de dagbesteding elkaar niet tegen, behalve op bijzondere dagen. En dan is er ook nog de BSO
van woensdagmiddag. Een kennismaking.

Daggroep
Door de week komen de mensen van de daggroep
op De Geitenmeijerij, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De daggroep bestaat uit zes zorgvragers en drie vaste begeleiders die op vaste dagen
werken. Het is prettig om altijd dezelfde begeleiders
te hebben. Structuur en regelmaat is belangrijk
omdat je dan de ruimte krijgt om te zijn wie je bent

en je je goed kunt ontwikkelen.
Het afgelopen jaar waren er het hele jaar door dezelfde zorgvragers en dezelfde begeleiders op de
daggroep. Het werk bestaat onder andere uit verzorging van de dieren, onderhoud van tuin, moestuin en kas, en houtzagen en hout kloven. Daarnaast
werken de hulpboeren aan bosonderhoud, samen
met Natuurmonumenten, en werken ze aan dorpsonderhoud in samenwerking met Dorpsbelang
Fochteloo.
Soms zijn er sportdagen en creatieve middagen. En
natuurlijk is er jaarlijks een personeelsuitje, dat
wordt georganiseerd door een zorgvrager en een
begeleider.
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Aardiggeitje
Op 12 november waren Jan en
Mies 35 jaar
getrouwd. Van de deelnemers
en begeleiders kregen we een
mooi zelfgemaakt dienblad
cadeau. Het staat in de kantine
op de eettafel en wordt elke
dag gebruikt.

Logeerweekend
De logeerweekenden betekenen voor zowel de ouders als de kinderen een paar dagen om weer op te
laden. De groepen bestaan uit maximaal acht kinderen met minimaal twee begeleiders.
In en rond de boerderij is genoeg te spelen, en
daarom laten de begeleiders hen maar weinig televisie kijken. Lekker naar buiten is immers veel gezonder!

BSO
Op de woensdagmiddag is er tijdens de schoolweken de buitenschoolse opvang. De kinderen worden
rond 12.30 uur van school opgehaald, ze eten op de
boerderij en kunnen daarna fijn gaan spelen en allerlei activiteiten doen. Om 16.30 uur worden alle
kinderen weer naar huis gebracht. De BSO is afgestemd op de roosters van de scholen in en rond de
gemeente Ooststellingwerf. Er komen meestal acht
kinderen naar de opvang en er zijn op zijn minst
twee begeleiders. Zo krijgen de kinderen de aandacht die ze nodig hebben.

school en thuis. Er worden rapportages gemaakt
van hoe het met de kinderen gaat. De ouders kunnen die rapportages en de andere zorgdocumenten
inkijken via een internetsysteem.

Medewerkers en vrijwilligers
Er werken alles met elkaar heel wat mensen op De
Geitenmeijerij. Het team bestaat naast Jan en Mies
Meijer uit vaste begeleiders, freelancers en vrijwilligers. Het ondersteunend en adviserend team bestaat uit een kinderpsychiater, een psycholoog en
coach zorg en welzijn.daar horen ook de nodige registraties en aantekeningen bij. Joanne van Staalduine en Hilda Meijer zijn beide SKJ-geregistreerd
en Mies Meijer BIG-geregistreerd.
In 2016 waren er vijf stagiaires op de Geitenmeijerij.
Iedereen heeft de stage positief afgesloten.
Ieder jaar is er plaats voor stagiaires voor maatschappelijke stage van uit Stellingwerf College, ook
dit past goed bij de visie op maatschappelijke verantwoordelijkheid van De Geitenmeijerij.

Zorgplan
Voor iedere deelnemer is er een zorgplan waarin de
doelen staan die samen met deelnemer, ouders of
verzorgers zijn afgesproken. Elk jaar wordt er weer
opnieuw naar de doelen gekeken. Het kan immers
best zijn dat er doelen zijn gehaald, of dat er misschien iets moet worden bijgesteld.
De Geitenmeijerij kijkt daarbij niet alleen naar wat
er bij hen gebeurt maar ook naar de situatie op

Agenda
logeergroep groen
21 - 25 april
Meivakantie
12 - 14 mei
9 - 11 juni
30 juni - 2 juli
logeergroep geel
Voorjaarsvakantie
26-30 april
Meivakantie
19 – 21 mei
16 – 18 juni
7 – 9 juli

Colofon
Logeergroep rood
31 maart - 2 april
5 – 7 mei
24-28 mei
(hemelvaartweekend)
23 - 25 juni
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