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juli 2017

Nieuwsbrief van Zorg- en logeerboerderij
De Geitenmeijerij
Even bijpraten…
De Geitenmeijerij is een zorg- en
logeerboerderij, en dat blijft zo.
Maar er gaat meer gebeuren. Op
dit moment onderzoeken we de
mogelijkheden om te verbreden,
dus meer bieden dan zorg, opvang en logeren alleen.
Rustpunt
U hebt het misschien al gezien,
we zijn nu ook een Rustpunt voor
toeristen. Zij kunnen bij ons even
bijkomen, en een kopje koffie of
thee drinken met een koek erbij.
En straks kunnen er ook elektrische fietsen worden opgeladen.
Op www.rustpunt.nu staat meer
informatie over dit idee, dat op
veel meer plaatsen in het land te
vinden is.
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Groente
Ook nieuw is een kraampje bij de weg waar producten uit de moestuin liggen. Rabarber, radijsjes, bietjes en zo meer. Lekker en niet duur!

Boerderijwinkel
De bedoeling is dat we straks een boerderijwinkel
hebben. Daar zijn dan de eieren van onze eigen kippen te koop, geitenmelk en onze eigengemaakte
geitenyoghurt. En eens in de zoveel tijd zal daar het
vlees van de varkens en de koe te koop zijn.
Beleeftuin
Zelf ontdekken wat je met allerlei materialen kunt
doen, er is geen betere manier om de creativiteit te
ontwikkelen. Daarom hebben we een ‘beleeftuin’
aangelegd waarin allerlei attributen kinderen uitnodigen om hun eigen spel te bedenken.
Techniekwerkplaats
Op dit moment zijn we bezig met de ontwikkeling
van een nieuwe techniekwerkplaats. In de nieuwe
werkplaats gaan we werken met metaal. De bedoeling is tuinattributen te maken en fietsen en skelters
te repareren. We kunnen zo ook weer een nieuwe impuls geven aan het renoveren van de oude landbouwwerktuigen.

HKZ en jaarverslag
Op 4 april hebben is de HKZ-certificering opnieuw
behaald. Dat betekent dat we de kwaliteit van onze
zorg op orde hebben. Het jaarverslag is goedgekeurd. Voor wie het jaarverslag wil inzien: hij staat op
de website van zorgboeren.nl en op die van De Geitenmeijerij: www.degeitenmeijerij.frl/kwaliteit.
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Hayco zwaait af

Een van de werkers van het eerste uur is vetrokken:
Hayco Elsinga, de blonde reus van de logeerweekenden. Hij heeft een vaste baan gekregen.
Hij weet niet eens zo een, twee, drie, wanneer hij op
de Geitenmeijerij begon te werken. “Vanaf 2010
dacht ik, of was het 2011? Ik ben er eigenlijk gewoon
ingerold.” Hayco werkte regelmatig op de daggroep
zodat Jan tijd had voor andere werkzaamheden.
Ook ging hij een goed moment ging hij samen met
Hilda aan het werk in de logeergroep die Jan en Mies
altijd samen deden. “Wij namen de zaterdag van hen
over. Jan en Mies kregen behoefte aan wat meer
rust.” Hayco was toen al een bekende bij de familie
Meijer, hij had verkering met Jettie.
“De logeergroep had toen nog zijn plek in het voorste gedeelte van het huis, vóór de verbouwing. Er
waren tussen de vijf en acht kinderen.”
Het was mooi werk, vindt Hayco. “Het was altijd gezellig om allerlei dingen te doen met de kinderen,
het leukste was dat ze er zo van genoten. De kinderen hadden een ontspannen weekend en de ouders
konden even tot rust komen. Daar doe je het voor.”
Goede herinneringen heeft Hayco genoeg. “We hebben een aantal keer mee mogen doen aan de miniblaybackshow, en dat was feest. We gingen vooraf
repeteren met elkaar, en zetten dan een leuk optreden neer.”
En neem die keer dat hij zijn luchtbuks meenam.
“Dan gingen we ballonnen ophangen om op te
schieten en kijken wie de beste is.”
Ooit gingen Hayco en Jettie in Zeewolde kamperen
met alleen Ralph en Jelle.
“Ook onvergetelijk is het blote-voeten-pad. Dat hebben we echt ontelbare keren gedaan. Op een keer
ging Jeffrey mee, hij zit in een rolstoel maar hij wilde
natuurlijk ook meedoen. Dat kon alleen kruipend,
dus ik kroop achter Jeffrey aan, door de modder. Het
was heerlijk, en als ik daaraan terugdenk wil ik het
wel weer overdoen. Ik heb een prachtige tijd gehad.”
vervolg volgende pagina

Aardiggeitje
Eindelijk was het zover, boer Jan ging een
nieuw groot paard kopen, zo groot en sterk als
de oude Claudy. In Nijbeets stonden twee
shire-paarden, twee jaar jong. Deze twee paarden zijn zo aan elkaar gehecht dat boer Jan de
beide paarden gekocht heeft. Ze heten Becka
en Mandy, en het zijn halfzussen.
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Hayco zat ooit bij de marine, maar had daar al besloten dat zijn toekomst niet op zee, maar in de zorg
lag. Hij begon te leren, en kwam uiteindelijk uit bij

Op 3 juli zijn onze varkens naar de slager gegaan. Door een uitstekend verzorgd varkensleven op de Geitenmeijerij waren ze
zwaar genoeg geworden. De varkens zijn ambachtelijk geslacht door slager Aldershof te
Oosterwolde.
Varkensrollades:

€10,- per kg,

De volgende prijzen zijn per pond:
Gehakt (half om half )
Sausijsjes(half om half )
Hamlappen
Rib of schouder karbonades
Haaskarbonade
Speklappen
Schnitzel
Ribbetjes

€3,50
€3,50
€4,€4,€5,€4,€7,50
€3,50

Voor alles geldt:
zo lang de voorraad strekt!

Verzorgende IG (individuele gezondheid). “Met dat
diploma mag je verpleegtechnische handelingen
uitvoeren, zoals injecties geven en sondevoeding
toedienen. Dat laatste heb ik op de Geitenmeijerij
ook wel eens kunnen gebruiken.”
Maar alleen werken op de logeergroep is natuurlijk
niet genoeg. Hayco ging werken bij de thuiszorg,
maar had daar al snel niet meer voldoende uitdaging. Toen kwam er een baan voorbij bij Trajectum.
Een nul-urencontract kreeg hij. En dat beviel een
stuk beter.
Nu werkt Hayco met mensen met niet-aangeboren
hersenletsel (NAH). “Er zitten twaalf bewoners op die
afdeling, en we werken met vier collega’s. De bewoners zijn verstandelijk beperkt en vaak agressief,
maar dat vind ik juist een uitdaging. Het is mooi
werk en ik doe het graag.”
Ook mooi is dat het nul-urencontract is omgezet in
een vast contract van 36 uur.
“Ik had een tijd geleden mijn eigen duim afgehakt dat is allemaal weer in orde gekomen, hij zit er weer
aan - en toen zat ik ziek thuis. Trajectum vroeg toen
of ik wilde komen solliciteren. Nou, graag natuurlijk.
En dan weet je ook al wel dat het door gaat.”
Maar toen was het ook gedaan bij de Geitenmeijerij.
“Het was te veel, drie weekenden per maand werken. Nu werk ik er twee, en dat is goed te doen.”
Hayco komt in de toekomst natuurlijk regelmatig op
de Geitenmeijerij, maar dan als lid van de Geitenmeijerij-familie.

Agenda

Colofon

14 juli
Familie-BBQ voor alle deelnemers, logees, ouders,
broers en zussen

Zorg- en logeerboerderij De Geitenmeijerij

Vanaf 24 juli tot 1 september:
Zes weken logeren in de zomervakantie

Noordeinde 27, 8428 HL Fochteloo
Telefoonnummer 0516-51 66 66
Mobiel 06-57847070
info@degeitenmeijerij.frl
www. degeitenmeijerij.frl
Like ons op facebook:
www.facebook.com/degeitenmeijerij
KvK 01177322
Tekst:
Ineke Evink
Druk en opmaak:
Dekker Creatieve Media & Druk Leeuwarden
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

