1 maart 2014

Nieuwsbrief Zorgboerderij ’t Hamel no. 8
Op ’t Hamel gaan we er van uit dat de winter nu achter de rug is. Nou ja,
winter…. Een paar nachtjes onder nul en dan overdag rond het vriespunt
en dat was het dan wel. Sneeuw lijkt iets van heel lang geleden en
slechts een dun vliesje ijs was een keer ’s ochtends te zien op de drinkbak
van de kippen. Geen winterse ongemakken echter, behalve hier en daar
wat modder. We gaan hopelijk op weg naar de lente.

Het wordt druk op ‘t Hamel
Met ingang van het nieuwe jaar ging het
contract met het zorgkantoor in, betreffende
Zorg in Natura (ZIN). Nou, dat hebben we
geweten. In december waren er de nodige
kennismakingen en hebben enkele mensen een
dag proefgedraaid. Dit heeft geleid tot
aanmeldingen en in januari kon er gestart
worden. Dit is dan ook gebeurd en sinds 1
januari zijn er tot op heden al 6 nieuwe
mensen gestart. En nummer 7 en 8 zitten er
aan te komen. Consequentie is onder meer dat
er per dag dus meer deelnemers zijn, maar ook
Oud keukengerei
dat we meer medewerkers nodig hebben. We
hebben nu iedere dag iemand in dienst voor de drukste uren van die dag. Verderop hierover
meer.
Drukte brengt wel meer werk, maar ook erg veel
gezelligheid met zich mee. Er is meer “reuring in
de tent” gekomen en er zijn voor de meeste
mensen meer mogelijkheden om aansluiting bij
anderen te vinden. We merken bovendien dat de
nieuwe mensen zich snel bij ons op hun gemak
voelen.

Feestdagen enzo….
In de komende maanden vallen weer enkele feestdagen en dagen waarop de zorgboerderij
gesloten is.
Maandag 21 april

Tweede Paasdag

gesloten

Donderdag 29 mei

Hemelvaartsdag

gesloten

Beide dagen kunnen eventueel op een andere dag in dezelfde week worden ingehaald.
Wanneer je dit wilt, neem dan even tijdig contact op met Ans of Jan.

Klanttevredenheidsonderzoek
Eind vorig jaar hebben we jullie gevraagd het
jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek weer in te
vullen. De respons was 73% en het gemiddelde
rapportcijfer gaf een 7.6 te zien. De activiteiten die
we aanbieden kregen een 7,5. Alle respondenten
gaven aan dat de zorg op de zorgboerderij naar wens
verloopt. Slechts één van hen voelt zich hier niet
helemaal op de plaats.
Wat mensen goed vinden aan de begeleiding: 5
mensen geven aan dat ze blij zijn met de aandacht die
ze krijgen, iemand geeft aan er graag naar toe te
gaan, iemand is tevreden over begeleiding en verblijf,
iemand is blij mee te helpen met de dingen die hij of
zij leuk vindt. Verder vindt men de communicatie met
de begeleiders goed tot zeer goed en voelt iedereen zich veilig. Twee mensen misten iets:
iemand wilde graag wat vaker een soepje bij het eten en een ander wil graag iets meer met
de handen bezig zijn in de vorm van timmer- of knutselklussen. Tot slot geeft een van de
deelnemers aan dat de zorgboerderij een uitkomst is voor zowel cliënt als mantelzorger.
Ooievaar op hooibergroede

D’r is ’n tied van komm’n en ’n tied van goan
Een heleboel nieuwe gezichten zijn er de afgelopen maanden bijgekomen. En er is er maar
eentje vertrokken. Dat is stagiaire Dorinda Balster. Dorinda heeft haar stage afgesloten en
daarmee haar opleiding voldoende afgerond. Ze heeft begin februari haar diploma
ontvangen.
En natuurlijk zijn er weer nieuwe stagiaires begonnen. Op alle dagen van de week is er nu
een stagiaire aanwezig. ’s Maandags komt Christien Temmink uit Olst. Zij is niet nieuw, want

ze kwam het afgelopen half jaar op de vrijdag. Wel nieuw is Ramon van Heun uit Deventer;
Ramon komt op dinsdag en hij doet de opleiding MMZ. Op woensdag en vrijdag komt Lisan
Kluiver uit Zwolle. Lisan doet dezelfde opleiding als Ramon. En dan hebben we op donderdag
Bas Ruys uit Deventer, die de opleiding SMD doet. Daarnaast hebben we nog een achttal
dagen Janine Nijboer hier als stagiaire (jawel een nichtje van…..). Janine doet in Nijmegen de
opleiding Creatieve Therapie en komt op wisselende dagen. Wij wensen alle stagiaires een
leuke en leerzame tijd toe op ’t Hamel.
Dan hebben we ook heel wat nieuwe deelnemers. Uit Raalte komen Herman, Herman en
Hein hier twee dagen hun dagbesteding doorbrengen. Uit Deventer komt Truus ook twee
dagen en uit Bathmen is Irene de minderheid aan vrouwen komen versterken. En daarnaast
is Johan, ook uit Raalte, pas begonnen. De meesten zijn inmiddels al aardig gewend en wij
vinden het alleen maar fijn dat ze het naar hun zin hebben op ’t Hamel. We hopen dat het
verblijf voor henzelf en voor hun partners goed en zinvol zal zijn.
De verdeling van de groepen is dusdanig dat we op alle dagen 8 of meer deelnemers hebben.
Dit heeft tevens tot gevolg dat we, naast Marian Lankhorst op de donderdag, nu ook op de
andere dagen een vaste kracht op de drukste uren van de dag hebben die meehelpt. Op
dinsdag is dat Gerni Strijdveen. Gerni was al vrijwilliger sinds de vorige zomer. Ze kwam altijd
al op de dinsdag dus feitelijk is er voor haar niet veel veranderd. Op maandag, woensdag en
vrijdag is Jessica Plette de vaste kracht. Jessica is bij de meesten al bekend als de stagiaire
van vorig schooljaar. We zijn erg blij dat we haar nu toch iets kunnen bieden en ook Jessica
zelf is erg in haar sas met ’t Hamel. Jessica zal ook degene zijn die het meest bij zal (kunnen)
springen als er eens iets extra’s nodig is.
Nieuws van het erf
In deze tamme winter lijkt het werk wat meer stil te liggen op het erf. Niets is echter minder
waar. Opnieuw is er weer hard gewerkt door de klussers en tuinvrouwen. Bij slecht weer (en
dat hadden we helaas nogal eens……) werd er meer
binnen gewerkt. Zo is Loes, naast het netjes houden
van de moestuin, verscheidene keren binnen aan het
schilderen geweest, evenals Egbert. De laatste heeft
een aantal half verrotte schuurdeuren vervangen
door zelfgemaakte nieuwe deuren en bij mooi weer
het nodige snoeiwerk gedaan buiten. Adele was trouw
iedere vrijdag bezig in de siertuin met heel veel geduld
en precisie en soms wat ondersteuning van Egbert bij
het iets zwaardere werk. Peter is deze winter weer een beddestee ingedoken om ook deze
zodanig op te knappen dat hij niet in elkaar stort en er weer mooi uitziet. Ronald was af en
toe niet weg te slaan van zijn boomstammetjes, want er is weer enorm veel hout gekloofd en
het eind komt nu toch echt in zicht, voorlopig althans. Daarnaast heeft Gerrit gezorgd voor
een mooie (zo op het oog authentieke) schouw boven de kachel, waarvan het nu net lijkt

alsof die er meer dan 100 jaar zit. Ook de kapschuur is onderhanden genomen, die is nu aan
de voorkant voorzien van wandbekleding, waardoor die er een stuk mooier uit is komen te
zien.
En dan de dieren. Katertje Gait is onlangs
“geholpen” door de dierenarts. Waarom dat
eigenlijk “helpen” wordt genoemd is wel wat
vreemd. Sinds die tijd is hij een stuk aanhankelijker
(soms gaat hij tijdens het tikken van deze
nieuwsbrief gezellig op het toetsenbord van de
computer zitten om kopjes te geven aan het
scherm….), maar moederkat Annegien begint
tegenwoordig direct te blazen als Gait in de buurt
komt. Onze hond Nala krijgt het nog steeds voor elkaar om bij bepaalde deelnemers iets
lekkers los te peuteren, hoewel dit helemaal niet mag. Maar minder leuk is dat ze de laatste
tijd een paar keer is weggelopen en dan bovendien ook nog eens onder de modder
terugkomt en zelfs al een keer op de mestvaalt van de buurman lag te rollen.
De ezels worden elke dag naar buiten gebracht om lekker in de wei te grazen. Ze grazen
werkelijk alles helemaal kaal en we hebben eigenlijk maar net voldoende weilandjes met
gras om ze de winter grazend door te laten komen. Wekelijks krijgen ze een flinke
borstelbeurt, maar meestal liggen ze even later alweer te rollen in de wei.
De schapen hebben een enerverend seizoen achter de rug. Er kwam namelijk een ram
logeren en we hopen natuurlijk dit jaar lammetjes te krijgen. Als de ram goed zijn best
gedaan heeft, dan kunnen we ze verwachten rond eind mei of begin juni. Helaas lijkt het
erop dat de ram wat ziekte mee heeft gebracht. Een van de schapen heeft namelijk al langere
tijd een nare hoest en hulp van de dierenarts heeft nog niet voldoende verbetering gebracht.
Ook was er eentje wat kreupel, maar dat lijkt nu redelijk onder controle te zijn. Tot slot
hebben we nog de kippen die de laatste weken weer aardig beginnen te leggen. Na het
middageten mogen ze vrij op het erf rondscharrelen, wat trouwens een mooi gezicht is om te
zien. Maar bijkomstigheid is dat sommigen hun ei nog niet kwijt blijken te zijn en zo af en toe
lopen we nog wel eens tegen een verdwaald eitje aan. Wat altijd weer een leuke verrassing
is….

Sallandse boerenwijsheid
“Zelfs de beste kippe leg welles 'n ei in de
braandnettels”
zelfs de beste breister laat wel eens een steek vallen
(iedereen maakt wel eens fouten)

Tot de volgende keer,
Ans Rijpkema en Jan Nijboer

