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Even bijpraten
De voorbereidingen voor de open
dag zijn in volle gang. Er is van
alles gemaakt voor de verkoop:
dienbladen, autootjes, spelletjes,
wandversiering, en zo meer. Maar
eerst kijken we terug naar de eerste helft van 2022, want er is weer
veel gebeurd.
Speeltoestel
Allereerst de komst van het
nieuwe speeltoestel, dat is een
feest voor alle kinderen. Stichting
De Geitenmeijerij vertelt er elders
in deze nieuwsbrief meer over.
Goeie Plekje
Het Goeie Plekje is de plek voor de
jonge zorgvragers van de daggroep. Het is een plaats alleen
voor hen, met hun eigen tafel en
stoel, hun eigen spelletjes en

boekjes. En natuurlijk staat er een
radio die aan kan als ze creatief
bezig zijn. Het Goeie Plekje heeft
een mooie zachtgroene kleur gekregen, het zonnescherm zorgt
ervoor dat de zon niet naar binnen schijnt, en de airco geeft verkoeling op warme dagen. Kortom,

het is met recht ‘Het Goeie Plekje’
geworden.
Zwemmen
Het zwembad in Veenhuizen is
weer open en daar maken we wekelijks gebruik van. Op dinsdagmorgen zwemt de jeugd en ’s

middags de andere groep zorgvragers. Regen, kou of zonneschijn, er wordt gezwommen!
Ook in de weekenden maken we
volop gebruik van het zwembad
in Veenhuizen.
Speelveld
De Geitenmeijerij heeft er in de
herfst land bij gekocht, het ligt
een klein stukje bij de boerderij
vandaan. Je komt er via het zandpaadje dat ligt tussen Noordeinde 19 en 21. Op het stuk land
is nu een speelveld om allerlei
spelletjes te doen. Je kunt er
voetballen, vliegeren en lekker
rennen. Chillen kan onder de bomenwal van de buren. Wat een
genot om zo’n groot speelveld te
hebben!
Paarden
Elke zaterdag worden de paarden
gepoetst en bereden. Willemijn
Chardon komt elke zaterdagmorgen om de kinderen daarmee te
begeleiden. Zij kent de paarden
heel goed en weet precies wat ze
willen en niet willen, en wat goed
voor hen is. De andere begeleiders passen dan goed op de
jeugd. Zo heeft iedereen plezier
aan het werken met de paarden.
Soms maken ze een ritje over de
Veenweg, een andere keer rijden
ze een parcours in de paardenbak, en een volgende keer doen
ze kunstjes met Amigo, want die
is daar heel goed in. Mitchell
wordt elke keer geborsteld en geknuffeld, dat vind ze heerlijk.

Keurmerk
Dit jaar hebben we weer controle
gehad in verband met ons keurmerk HKZ. Bijna alles werd goed
bevonden, maar er zijn ook aandachtspuntjes. De medicatiepaspoorten waren er niet allemaal,
en de lijst voor het schoonmaken
moet wat anders worden ingedeeld. “Dat incidenten (onverwachte
en
ongewilde
gebeurtenissen) worden gemeld
is prima, maar wat doet u ermee?”
vroeg de auditor. Daar gaan we
de komende maanden goed over
nadenken. Gelukkig we hadden
wel goede koffie, een mooi kantoor en heel goede medewerkers.
Kortom, ‘t was goed. Het jaarverslag is te vinden op zorgboeren.nl
en ook op onze eigen website degeitenmeijerij.frl.

Koeien
De koeien staan nu buiten in het
land aan de Vogelrijd. Jan gaat
elke dag er naartoe en dan krijgen ze een koekje. Langzamerhand zijn het dus verwende
dames aan het worden, die een
koekje krijgen en geknuffeld worden.

Moestuin
De moestuin geeft veel werk dit
jaar, en dat merken we aan de
werkplanning. Het is niet altijd
leuk werk en soms wat saai, maar
het moet wel gebeuren. Inmiddels is er volop rabarber, sla, andijvie en aardbeien geoogst. Joke
rooide laatst de eerste knoflook.
Wist u dat die tussen de aardbeien groeit?
De jeugd heeft eigen moestuinbakken met aardbeien, sla, radijsjes en munt. Er is ook een bak vol
bloemen. Zij moeten hun eigen
bakken netjes onderhouden en
dat gaat ze goed af, het ziet er allemaal mooi uit.

Slager
In mei is er een varken naar de
slager gegaan, hij woog maar
liefst 120 kilo. Er gingen ook twee
bokken naar de slacht. De slager
heeft er hamburgers, gehaktballen, saucijzen en reepjes vlees
van gesneden. Deze keer hebben
we ook droge worst laten maken,
en dat is toch lekker geworden!

Gras
In juni is er volop gemaaid en geschud. Wat een werk is dat. Eerst
’s morgens vroeg op de trekker
het land in om te maaien en te
schudden. Daarna komt het in
het zwad, dat betekent dat het
gras in rijen wordt gelegd. Dan
kan het goed worden opgeraapt
en in kuilpakken geperst. Kortom,
het is hard werken zodat het vee
in de winter goed voer krijgt.

Dát is nou goede zorg!
Zorg moet van goede kwaliteit zijn, daar is iedereen het over eens. Maar hoe ziet dat eruit in de praktijk?
Daarvoor zijn nu negen kernwaarden opgesteld.
Zorgboeren willen graag dat de deelnemers die bij
hen in zorg zijn een goed leven bij hen hebben.
Daarvoor zijn ze immers zorgboer geworden. Niet
voor niets is er al bijna twintig jaar speciaal voor
zorgboeren het kwaliteitskeurmerk ‘Kwaliteit laat je
zien’ opgesteld. Maar het is tijd voor een stap verder.
De Federatie Landbouw en Zorg heeft daarom een
kwaliteitskader opgesteld met duidelijke criteria,
zodat iedereen die goede zorg ook in de praktijk kan

Ik hoor erbij en doe mee
Op de zorgboerderij ben je nooit alleen. Er zijn allerlei mensen om je heen.
Je doet er sociale contacten op en je
merkt dat je erbij hoort. Je krijgt steun
en waardering van de zorgboer, van
begeleiders, van andere deelnemers
en van vrijwilligers. Jouw aanwezigheid voegt iets toe.
Ik kan kiezen uit nuttig werk
Er is altijd veel werk te doen op de
boerderij. De dieren moeten verzorgd,
de tuin gewied, de stallen schoongemaakt en de eieren geraapt. Het is ook
werk waar je wat aan hebt en waar je
eer mee kunt inleggen, het zijn allemaal zinvolle activiteiten. En je doet
het samen, als een team.
We eten samen gezond
Op de boerderij eet je samen, het zijn
ankerpunten in de dag. En er staat niet
zomaar wat op tafel, maar lekker en
gezond eten. Het komt soms zelfs van
de eigen boerderij. Misschien heb je
het wel zien groeien.
Ik beweeg veel op de boerderij
Er moet van alles gebeuren op de
boerderij, dus je beweegt veel. Bovendien staat de boerderij buiten, op het
land, en daar zijn allemaal plekken om
naartoe te gaan.
Er is ruimte en ik kan veel buiten zijn
Een natuurlijke omgeving is goed voor
je gezondheid. Op de zorgboerderij
zijn veel mogelijkheden om naar buiten te gaan en tijd door te brengen in
de groene ruimte op en rond de zorgboerderij. Buitenspelen gaat ook prima
op een groot erf.

herkennen. Dat doen ze met zogenoemde kernwaarden. Dat zijn overtuigingen waar je voor staat,
waarvan je diep bent overtuigd dat je niet zonder
kunt. Die kernwaarden zijn typerend voor zorgboeren, en ze komen op een boerderij dan ook het
meest tot hun recht. Deelnemers en hun ouders of
verzorgers kunnen met dit kwaliteitskader in de
hand bekijken of de zorgboerderij bij hen past, en
wat ze ervan kunnen verwachten.

Het ritme op de boerderij geeft mij
houvast
Structuur is belangrijk in het leven, en
de zorgboerderij geeft het leven van
deelnemers veel structuur. De dieren
moeten op vaste tijden gevoerd en gemolken worden, en er is het natuurlijke
ritme van de seizoenen, van zaaien en
oogsten. Op zorgboerderijen is een
vaste dagindeling, met op vaste tijden
activiteiten, koffietijd en maaltijden.
Ik word gezien en gehoord
Op de zorgboerderij is er persoonlijke
aandacht voor de interesses, wensen
en mogelijkheden van individuele
deelnemers. Dat kan ook omdat er
meestal niet al te veel deelnemers zijn.
Je voelt je gehoord, gewaardeerd en
persoonlijk gekend.
Het is op de boerderij net zoals in
het gewone leven
Op de zorgboerderij kunnen je het gewone leven ervaren. Het is geen aparte
plek met heel eigen regels en wetten,
maar een normaal onderdeel van de
samenleving. Zo wordt de afstand tot
de maatschappij niet te groot.
Ik krijg de kans om te leren
De zorgboerderij zet je aan tot groei en
ontwikkeling. Je kunt er van alles leren.
Dat komt omdat er zo veel verschillende agrarische activiteiten zijn en er
zo veel buiten gebeurt. Op de boerderij kun je stappen zetten in de richting
van regulier werk. Of leren op een andere manier mee te doen en bij te dragen aan de samenleving.

Update stichting
De Geitenmeijerij
Hebt u het nieuwe speeltoestel al zien staan op
De Geitenmeijerij? De deelnemers en logees
beleven er veel plezier aan. En dan het nieuwe
paard! Amigo woont sinds maart op De Geitenmeijerij. Het is een heel lief paard en we zijn
dankbaar dat we hem een fijne plek mogen
geven.
De opbrengst van de open dag op 25 juni gaat
naar de stichting, zodat we kunnen doorsparen voor de zomervakantie-uitjes met de kinderen en het uitje met de dagbesteding. Ook
willen we alle kinderen een cadeautje mee
naar huis geven, voor in de zomervakantie. Tijdens de open dag is er een speurtocht en kunnen ouders en kinderen zien wat de stichting
het afgelopen jaar heeft gedaan.
Hebt u zelf een idee of wens voor de stichting,
of wilt u meer informatie? Laat het dan even
weten aan Annelie van ’t Klooster via
0613103262 of info@stichtingdegeitenmerijerij.frl

Aardiggeitje:
Wist u dat de foto’s op de poster en in deze
nieuwsbrief gemaakt zijn door Anne de Jong?
Hij is vrijwilliger op De Geitenmeijerij en rijdt
twee keer per week naar Drachten met deelnemers. Maar hij doet dus nog veel meer. Hij
maakt mooie foto’s van de boerderij en van het
werk dat op de boerderij gebeurt. De dagdeelnemers hebben een mooie fotocollage
van hem gekregen.
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