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Even bijpraten…
Winter
De winter is voorbij, gelukkig maar want wat was het
koud! De waterleidingen in de stal waren zelfs be-
vroren. De houtkachel in de werkplaats konden we
heerlijk opstoken, en de houtkachel in de woonka-
mer hielden we dag en nacht brandend. Hierdoor was
het in het hele huis lekker warm.
Maar buiten was het ijskoud. Gelukkig konden we er
allemaal ook van genieten. We hebben fijn geschaatst
op de ijsbaan van Fochteloo en op het vennetje in
Kamp Oranje.

Dagje uit
In de kerstvakantie zijn we met de kinderen een dag
uit geweest. Met de oudste kinderen zijn we wezen
zwemmen in de Bonte Wever in Assen, met de jong-
ste kinderen zijn we naar de Naturije in Drachten ge-
weest, daar hebben we ook met elkaar patat gegeten.
Het waren twee heerlijke dagen vol speelplezier!
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Opendag
Het is nog vroeg dag, maar op 5 oktober
hebben we de open dag op De Geiten-
meijerij gepland. We zijn nu al begon-
nen om daar mooie producten voor te
maken die we kunnen verkopen, zoals
voederhuisjes, windlichten, sneeuw-
poppen, boeken- en tabletstandaards,
en nog veel meer. Zet 5 oktober in uw
agenda!

Openhaardhout
De verkoop van openhaardhout gaat
goed, we hebben geen droog hout
meer in voorraad en zijn weer begon-
nen aan een nieuwe voorraad open-
haardhout, alvast voor de komende
winter. We hebben nu nog 20 kuub ge-
kloofd eikenhout liggen, en nog 15
kuub gemengd hout. 

Vlees
Op 19 maart zijn er drie varkens en een
jonge koe naar de slager gegaan. Bin-
nenkort hebben we weer heerlijk, eer-
lijk vlees voor u te koop!

Rijbewijs,
Vorig jaar haalde Henk-Jan al zijn skel-
ter-rijbewijs. Nu is hij geslaagd voor zijn
rijbewijs op een skelter met aanhanger.
Na vele dagen oefenen kon Henk-Jan op
8 maart afrijden. We zijn trots op hem! 

Sociaal Domein Friesland
Tot eind vorig jaar werden in Friesland
de zorgindicaties voor jongeren die jon-
ger zijn dan 18 jaar, afgegeven door de
gemeente waar ze wonen. Met ingang
van januari dit jaar wordt dit geregeld
via Sociaal-Domein Friesland. U als ou-
ders merkt daar gelukkig niets van,
maar achter de schermen is het een heel
ander manier van zorg aanvragen, in-
diceren en factureren. Joke Doeland is
hiervoor het aanspreekpunt. Zij weet
hoe de nieuwe indicaties aangevraagd
en verwerkt moeten worden. Hebt u
vragen, stel ze haar!

Marleen
Op woensdag 24 januari is Marleen
Hoek overleden, Marleen is de vrouw
van Wim Hoek. Het overlijden van Mar-
leen was onverwachts, en maakte veel
indruk op de mensen die op De Geiten-
meijerij werken. We hebben allemaal
met Wim meegeleefd. In de week voor
de crematie hebben we dat vormgege-
ven door elke dag met koffietijd een
kaarsje te branden, een gedicht te lezen
en even stil te zijn. 



Er is veel gebeurd in 2017. We zet-
ten hieronder nog even alles op een
rijtje en vertellen meteen iets van de
plannen voor de toekomst.

Het jaar 2017 stond in het teken
van nadenken over de toekomst.
Wat willen we de komende vijf
jaren gaan doen op zorgboerde-
rij De Geitenmeijerij? Al gauw
kwamen we tot de conclusie dat
we een actieve, uitnodigende 
en duurzame zorgboerderij wil-
len zijn, die uitdaging biedt aan
mensen met een zorgvraag, aan

dorpsgenoten, en aan mensen
die van het Friese landschap
komen genieten. Daarop willen
we dan ook de komende jaren de
aandacht richten. 
U hebt het vast al gezien, in sa-
menwerking met de website
www.het rustpunt.eu hebben we
een plek geopend waar mensen
kunnen genieten van een kopje
thee of koffie tijdens een fiets- of
wandeltocht door het Friese land.
Er wordt al regelmatig gebruik
van gemaakt!
Daarnaast hebben we een markt-

kraam gemaakt en bij de weg
gezet. We verkopen daar onze
eigen producten, zoals haard-
hout, groente en eieren. Op de
boerderij is vlees te koop van
onze eigen varkens, en zuivelpro-
ducten van de melk van de gei-
ten. Ook zijn we begonnen met
de verkoop van eigengemaakt
producten zoals aardbeitorens,
aardappeltorens en sleutelrekjes.
Van de opbrengst kon onder an-
dere een radio gekocht worden
voor in de werkplaats. 

Medewerkers
Dit jaar hebben we afscheid ge-
nomen van drie medewerkers die
elders een fulltime baan konden
krijgen. We zijn heel blij voor hen,
maar we missen ze wel. Hun eigen
inbreng, hun manier van zorgen,
hun enthousiasme. Maar waar de
een gaat, komt de ander. Zo heb-
ben twee medewerkers een uit-
breiding van hun aantal uren
gekregen, en zijn er twee nieuwe

medewerkers aangenomen. Een
van de medewerkers is SKJ-ge-
registreerd en een medewerker
heeft de vooraanmelding gedaan.
Dit is nodig om de juiste jeugd-
zorg te kunnen bieden.

Met de deelnemers van de dag-
groep hebben we twee keer een
bedrijfsuitje gehouden. In april zijn
we naar Aquazoo in Leeuwarden
geweest, in oktober naar Avio-
drome in Lelystad. Het zomer-

zwemabonnement van zwembad
Veenhuizen was een groot succes.
Hiermee konden we elke week
een sportmoment plannen; het
zwemmen was heerlijk verkoe-
lend. In de winter zijn we regel-
matig wezen schaatsen in Hee-
renveen. 

Maandelijks is er een voetbalwed-
strijd met enkele zorgboerderijen
uit Ooststellingwerf. Het is goed
om zo sportief bezig te zijn.

Terugkijken 
en vooruitblikken 

vervolg volgende pagina

Aardiggeitje

Sietze is druk aan het werk en zet een leesbril op om

alles goed te kunnen zien. Wim vraagt:

“Waarvoor zet jij die bril op?” 

“Voor mijn ogen”, zegt Sietze.



Agenda
De Geitenmeijerij is gesloten op

2 en 27 april
10, 11 en 21 mei

18 mei trouwdag Jaap en Linda
29 juni BBQ ter gelegenheid van het twaalf-en-

een-halfjarig jaar bestaan van De Geiten-
meijerij

5 oktober opendag

Colofon
Zorg- en logeerboerderij De Geitenmeijerij 

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

SBO 
De kinderen van de SBO (specialistische buiten-
schoolse opvang) en logeergroepen zijn bijna niet
moe te krijgen. De activiteiten in de weekenden, op
de woensdagen en in de vakanties zijn legio. Bos-
wandelingen, droppings, speltoernooien, uitjes naar
een pretpark, enzovoort. Maar ze vermaken zich ook
prima op de boerderij. De nieuwe beleeftuin met de
speelbuis, de muziektoren en het klimrek zijn een
grote aanwinst, en samen met de skelters, fietsen,
ballen en de grote zandbak verveelt het spelen
nooit. Ook de grote speelzolder met allerlei soorten
speelgoed zorgt voor plezier. 
In deze plezierige uurtjes zitten ook veel leermo-
menten. De kinderen spelen en delen samen, ze
maken ruzie en leggen het weer bij, en ze leren over-
leggen. 
In het weekend moeten er ook boodschappen wor-
den gedaan. Een begeleider gaat met een aantal kin-
deren de boodschappen voor het weekend doen.
Wat moet er dan veel gebeuren: overleggen, kiezen,
rekenen, luisteren. Het valt niet altijd mee, maar elke
keer staat er weer lekker eten op tafel en eten de kin-
deren gezonde en lekkere dingen tussendoor.

Bloei 
KêreKreft huurt regelmatig de paardenbak voor the-
rapie en coaching met paarden. Dit is een mooie

aanvulling op de zorg die De Geitenmeijerij biedt.
In april dit jaar is het keurmerk van HKZ-zorgboer-
derijen met drie jaar verlengd. In september werd
opnieuw het keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’ toege-
kend. Het RI&E werd afgenomen in november. 
Met dankbaarheid kijken we terug op een mooi en
succesvol 2017. Het is ons door God gegeven deze
mooie werkplek tot bloei te mogen brengen. Veel
mensen komen hier tot hun recht en kunnen zich
ontwikkelen tot waardevolle individuen in de maat-
schappij. We hebben de opdracht gekregen om elk
mens te zien als uniek schepsel die een plaats ver-
dient in onze samenleving. 


