
Even bijpraten…
Reitze
Reitze is onze nieuwe hond. Hij kwam als wetter-
houn-pup van acht weken bij ons op De Geitenmeij-
erij. Reitze is helemaal zwart, heeft een vacht van
kleine krullen, blauwe ogen en is ongelofelijk lief. Hij
speelt met iedereen, is niet moe te krijgen. Henk Jan
borstelt hem alle weken, zo blijft hij heel mooi en
leert hij om stil te zitten. Want dat is heel belangrijk.

Opendag
Op vrijdag 5 oktober was er een opendag op De Gei-
tenmeijerij. We hebben veel bezoek gehad. Er was
dan ook van alles te doen, zoals een markt met di-
verse kramen van lokale ondernemers en hobbyis-
ten. Ook onze eigen producten werden goed
verkocht, zoals groente, eieren, vlees, zelfgemaakte
kaarten en cadeauartikelen. Koffie met appelgebak,
soep en broodjes hamburger of worst werden vlot
verkocht.
Bezoekers konden op de foto met Reitze, en dat was
een succes. Klaas Jan maakte ze en heeft veel foto’s
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naar de kinderen gestuurd.
Met 280 bezoekers was het een
geslaagde dag. Van de opbrengst
deze dag hebben we machines
voor houtbewerking kunnen aan-
schaffen, zoals een kleine lintzaag,
een elektrische figuurzaag, een
bovenfrees, een handzame
schuurmachine, gutsbeitels en zo
meer. Inmiddels staan deze ma-
chines al op de werkbank in de
werkplaats zodat we er weer
mooie cadeauartikelen mee kun-
nen maken.

Nestkastjes voor koolmezen
Langzamerhand rukken ze op
vanuit het zuiden: eikenproces-
sierupsen. Hun haren zorgen voor
veel overlast zoals blaren en he-
vige jeuk, je kunt er zelfs ziek van
worden. Deze zomer liet de ge-
meente Ooststellingwerf weten
dat ze de eikenprocessierups lie-
ver een natuurlijke manier willen
bestrijden, dan met gif. Gelukkig
heeft de eikenprocessierups een
natuurlijke vijand: de koolmees.
Hoe meer koolmezen, hoe minder
van deze akelige rupsen. De Gei-
tenmeijerij gaat in januari voor de
gemeente Ooststellingwerf 100
nestkastjes voor koolmezen ma-
ken. Hoe aantrekkelijker het is
voor de koolmees om een nestje
te bouwen in de buurt van de ei-
kenprocessierups, hoe beter.
Samen met andere maatregels
probeert de gemeente zo deze
plaag te bestrijden of in elk geval
te beteugelen.

Kippen
Wekelijks verkopen we veel eieren
bij de kraam aan de weg, of aan
bezoekers. Om dat de kippen
twee jaar oud waren en te weinig
eieren legden, zijn ze geslacht en
hebben we 45 nieuwe kippen ge-
kocht. Het kippenhok is fors gro-
ter gemaakt zodat de kippen weer
optimaal bewegingsvrijheid en
genoeg ruimte hebben. Er is na-
tuurlijk ook gezorgd voor vol-
doende legnesten. De oude kip-
pen zijn nu te koop als soepkip, je
kunt er echte, eerlijke kippensoep
van maken. Dat kan van pas
komen in het griepseizoen!

Kalf
Op 2 november is er een kalfje ge-
boren, het is een mooi donker-
rood stierkalf. Om in de traditie
van de namen te blijven, is de
naam van dit kalfje Auke. Zijn
moeder heet immers Froukje.... 
de zussen zijn: Sjoukje, Baukje,
Touwkje.

Gekloofd openhaardhout
Elk jaar wordt er op de Geiten-
meijerij hout gezaagd en ge-
kloofd voor de verkoop van open-
haardhout. Zo is er ook dit jaar
hard gewerkt aan vele vele ku-

bieke meters haardhout. Op dit
moment hebben we al 50 kuub
verkocht en zo’n 20 kuub ligt al
klaar voor de verkoop. Daarna
gaan we verder met houtkloven
voor de volgende winter. We ver-
kopen het hout los per kuub, of in
zakken van 40 liter. Er is veel vraag
naar het hout.

School
Sinds de zomervakantie is er door
de week plaats op De Geitenmeij-
erij voor kinderen die een korte of
lange periode niet naar school
kunnen, om welke reden dan ook.
Het is erg lastig en moeilijk voor
de jongeren als er voor hen geen
passende plaats is tussen hun
leeftijdsgenoten. Samen met
school, de gemeente en ouders
geven we deze jongeren een fijne
dag, voldoende structuur en be-
zigheid. We helpen hen bij hun
huiswerk en gaan oefenen om
weer terug te kunnen naar een
passende school of opleiding.

Feesten
De maand november stond voor
de logeergroepen in het teken
van feesten. Met de gele groep
zijn we naar een discoavond ge-
weest in De Miente te Ooster-
wolde: wat een feest, wat een
muziek! Deze disco wordt twee
keer per jaar georganiseerd voor
en door deze doelgroep. 
Op 10 november hebben we Sint
Maarten gelopen op Fochteloo,
en dat is altijd mooi. Er wonen hier
niet zoveel kinderen, en daarom
worden de kinderen van de zorg-
boerderij extra verwend.
Op 17 november was de intocht
van Sinterklaas in Nederland. We
hebben er ademloos naar geke-
ken via een groot scherm op de
speelzolder. Daarna was er na-
tuurlijk tijd voor spelletjes!
Op 24 november kwam Sinter-
klaas aan in het dorpshuis van
Fochteloo. Deze keer was de
groene logeergroep van de partij.
Met mooie cadeaus en zakken vol
pepernoten kwamen ze ’s avond
weer op de boerderij aan. Een ge-
slaagd bezoek van de goedheilig-
man!



Joanne van Staalduine werkt als

pedagoog op De Geitenmeijerij.

Wat doet ze daar allemaal, en

heeft ze het naar haar zin?  

Hoe lang werk je nu bij De Geiten-
meijerij? 
“Ik ben hier gekomen in januari
2016, nu dus bijna drie jaar gele-
den. Dat ging trouwens op een
grappige manier. Ik zat met Hilda
op dezelfde studentenvereniging
en hoorde van haar dat De Gei-
tenmeijerij een pedagoog zocht.
Ik was net klaar met mijn studie,
dus dat kwam mooi uit. En na een
maand op proef, ben ik gebleven.” 

Wat doe je hier allemaal?
“Ik ben begonnen als groepsleid-
ster in de logeerweekenden maar
ben inmiddels helemaal in het
werk gegroeid. Ik doe van alles
hier, van werken op de speciale
buitenschoolse opvang op de
woensdagmiddag, tot één-op-
één-begeleiding en begeleiding
bij de kinderen thuis. Verder
schrijf ik mee aan zorgplannen,
protocollen en evaluaties. Ik ben
kwaliteitsmedewerker om een
aantal keurmerken te waarbor-
gen, daarvoor is iemand nodig
met mijn type opleiding. Ik help
zo ook het team om hun werk
goed te doen.” 

Hoe ziet je werkweek eruit? 
“Ik werk soms op maandag, daar-
naast op dinsdag. Op woensdag
werk ik op de BSO, en één keer in
de twee weken werk ik  een et-
maal in het weekend. In totaal is
dat 24 uur.” De veelzijdigheid van
het werk spreekt Joanne bijzon-
der aan. “Het werk door de week
is het meest uitdagend, ik houd
van afwisseling en hectiek! Ik zou
niet graag op één dag maar één
ding doen.”

Wat vind je het mooiste aan je
werk? 
“Ik vind het heel mooi om te mer-
ken hoe je rol veranderen kan.
Toen ik hier begon was ik hele-
maal afhankelijk van de mensen
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Joanne van Staalduine
"Ik houd van afwisseling en hectiek"



Agenda
21 december Jaarlijkse afsluitmaaltijd met de

daggroep

De Geitenmeijerij is gesloten van 24 december tot en
met 2 januari.

5 januari Gezellige middag voor medewer-
kers en vrijwilligers

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

naast mij. Ik heb namelijk wel veel
geleerd op de universiteit maar ik
heb in die tijd nooit stage gelo-
pen. Ik kon hier al het geleerde uit-
werken met een stabiel en ervaren
persoon naast me. Dat was heel
fijn.”

Op welke manier vul je je collega’s
aan? 
“Wij vullen elkaar heel goed aan
omdat we zo van elkaar verschil-
len. In ons team zijn we allemaal
onmisbaar, zo vormen we een
mooi geheel.”

Wat is het belangrijkste dat je hebt
geleerd? 
“Ik leer nu dat ik wat minder hard
moet werken, al klinkt dat mis-
schien vreemd. Maar het is juist
het kind dat meer moet gaan

doen, niet ik. Ik leer van collega’s
dat je er gewoon moet zijn, niet
dat je per se van alles moet dóen.
Je moet meebewegen met het
kind, en dat wil ik graag nog beter
leren.” 

Heb je toekomstplannen? 
“Ooit begon ik op de pabo maar
werken in de klas bleek niet bij me
te passen. Daarom ben ik overge-
stapt naar orthopedagogiek. Maar
het onderwijs vind ik nog steeds
leuk en het wordt ook steeds be-
langrijker op De Geitenmeijerij.
Een andere mogelijkheid is dat ik
me ga toeleggen op de intensieve
thuisbegeleiding. Daarvoor moet
ik dan nog meer gaan leren en dat
lijkt me heel leuk. Maar tussen die
twee mogelijkheden twijfel ik
nog.”

Aardiggeitje

Lucy heeft op de 
Geitenmeijerij het 

handletteren 
geleerd. Zij  geeft  alle 

begeleiders en kinderen
op haar manier 

een wijze les mee.


