Nieuwsbrief Zorgboerderij ’t Hamel no. 13
Er zijn weer een heleboel feestdagen achter de rug en voorlopig gaan we
weer gewoon door tot aan de Kerst. Het oogstseizoen is voor de boeren
om ons heen in volle gang. De ene keer ruik je de geur van verspreide
mest en later komt de heerlijke lucht van pas gemaaid of drogend gras je
neus binnendrijven. Ook de bloeiende seringen doen een heerlijke aanval
op onze zintuigen. De bloeiende boomgaard was een lust voor het oog en
intussen bloeit er van alles rondom de boerderij en voor de ramen van onze verblijfsruimte.
Kortom: Het is Lente!

Stand van zaken eind mei
Nu het jaar 2015 weer een eind op gang is, kunnen we voorzichtige conclusies trekken over de
gevolgen van de zogenaamde “transitie in de zorg”. Welnu, het jaar ging verder zoals het vorig jaar
eindigde. We hadden het enorm druk…. En dan vooral met allerlei randzaken, die niet rechtstreeks
met de zorg hadden te maken. Maar wel nodig waren om op orde te hebben, wilden we kunnen
doorgaan. De gemeentes hadden een enorme taak gekregen om –in ons geval- de dagbesteding goed
te laten lopen. Iedereen heeft wel wat in de krant kunnen lezen over vooral de dingen die níet goed
gingen. Het bleek dat gemeentepersoneel en wij elkaar hard nodig hadden. Wij wisten niet alles, zij
wisten ook niet alles. Maar samen konden we een heel eind komen. En dan nog werden bepaalde
dingen gaandeweg het proces aangepast of uitgesteld. Zo hadden we onder meer te maken met
onduidelijkheden over de zwaarte van de te bieden zorg, over de tariefstelling die ook nog eens flink
verschillend is, over de wijze van aanbieding van de facturen (en ook hier hadden diverse instanties
weer verschillende procedures),
onduidelijkheden wie we waarvoor
moesten benaderen. Gelukkig hebben
we goede contacten met collegazorgboeren en konden we elkaar vaak
verder helpen. Voor de dingen die ons
voorlopig te moeilijk lijken (je moet in
een keer heel veel kunnen met de
computer wat we nog nooit gekund
hebben….) hebben we een instantie
ingeschakeld die bepaalde dingen voor
ons doet. Uiteraard hangt hier wel een
prijskaartje aan….
Toch kunnen we nu stellen dat de boel intussen aardig begint te draaien. De lijnen zijn vrij duidelijk,
men weet ons te vinden en (ook niet onbelangrijk) de betaling begint in de meeste gevallen goed te
lopen. Helaas loopt het taxivervoer nog steeds niet naar wens, dus dat vraagt nu onze aandacht.
Toch is er weer wat meer rust teruggekeerd en dat is wel prettig. Het geeft namelijk de gelegenheid
om ons product, het bieden van dagbesteding aan ouderen, verder te verbeteren.

Nooit te oud om te leren….
In de afgelopen periode hebben Ans en Jessica een aantal
cursusavonden gevolgd over het begeleiden van ouderen met
dementie. Deze cursus was speciaal gericht op
zorgboerderijen. Naast enige theorie was deze cursus vooral
praktisch van aard. Gelukkig hebben ze goed hun best gedaan
en het certificaat behaald, maar vooral hebben ze veel
opgestoken van de ingebrachte ervaringen en de besprekingen
daarvan.
Samen met de Horsthoeve in Broekland is er een avond geweest voor medewerkers, vrijwilligers in
de zorg en stagiaires. Gijs Junius, specialist ouderengeneeskunde, leidde deze avond en alle
aanwezigen ervoeren de avond als heel inspirerend. Met name het omgaan met ouderen en de
onzekerheden die je daarbij soms oploopt werden hier besproken. Conclusie is dat je heel veel kan
als je, naast een professionele houding, vooral dicht bij jezelf blijft.

D’r is ’n tied van komm’n en ’n tied van goan
Alweer een boel veranderingen, mensen die vertrokken en mensen die er bij kwamen. Eind
april heeft Geert afscheid van ons genomen. Geert is verhuisd naar verzorgingshuis Sint
Willibrord te Boskamp. Hij lijkt het daar aardig naar zijn zin te hebben. Ook zijn er weer
nieuwe mensen gestart. Nic uit Diepenveen was bij aankomst meteen de oudste deelnemer
met zijn 90 jaar. Hij komt voorlopig iedere vrijdag. Sinds kort komt Aaltje vanuit Wijhe
meerdere dagen per week op de boerderij. We hopen dat ze allemaal een fijne tijd zullen
hebben op ’t Hamel. Bovendien zijn er nog enkele kennismakingen geweest. Best mogelijk
dat we een paar van deze mensen binnenkort hier ook mogen verwelkomen.
Ook op het medewerkersfront een
verandering. Sinds het gereed zijn van de
verbouwing heeft Carolien Floors bijna
wekelijks een dag voor ons gekookt. Door
allerlei lichamelijke en persoonlijke pech
heeft ze dit al sinds vorig jaar januari niet
meer kunnen doen. Ze wilde graag
terugkomen. Toch heeft ze uiteindelijk 2
maanden geleden de knoop doorgehakt en het besluit genomen definitief te stoppen op ’t
Hamel. We vinden het jammer, maar denken dat het een heel wijs besluit is. Langs deze weg
willen we Carolien hartelijk danken voor al het werk dat ze voor ons heeft gedaan en sterkte
wensen met haar gezondheid.
En een week daarna –we horen weleens dat toeval niet bestaat- meldde zich hier Natascha
Roebert, die wel een vaste dag in de week wil koken. Dat werd natuurlijk in dank aanvaard
en sinds begin april kookt Natascha elke dinsdag voor ons. En ook hartstikke lekker….

Daarnaast komt tot en met de zomer Yvette Hunneman ons ondersteunen op wisselende
dagen in de week. Zij doet op deze manier wat ervaring op met het werk in afwachting van
het begin van haar opleiding tot Medewerkster Maatschappelijke Zorg eind augustus.
Nieuws van het erf
In het voorjaar praat je natuurlijk over
lammetjes. Welnu dit jaar zeker. Voor half mei
hadden we vooralsnog geen jong spul hier
verwacht. Wat keken we echter raar op toen er
begin april, op Goede Vrijdag, ’s ochtends 2
kerngezonde lammetjes in het hok bleken te
liggen, allebei rammetjes. En op 2e Paasdag
kreeg een ander schaap ook nog eens een
ooilam. Deze bevalling liep moeizaam, maar alles
is gelukt met de hulp van buurmeisje Willeke, die
voor vroedvrouw studeert wat dus maar mooi
van pas kwam. Ze zijn allemaal te vroeg geboren
om door de geleende ram te zijn verwekt.
Conclusie is dat de jonge ram van vorig jaar te
laat naar een ander weiland is gegaan en voor die tijd al lekker bezig is geweest…. Helaas
leeft van deze 3 lammetjes er nog maar eentje. Degene die het laatst is geboren kon niet
staan en is, ondanks goede verzorging, twee dagen later overleden. En van de twee die
eerder waren geboren is er eentje zomaar verdwenen zonder ook maar een spoor achter te
laten. We vermoeden dat hij door het gaas (een klein lammetje past daar nog wel doorheen)
buiten de wei is gekomen en tijdens zijn dwaaltocht door een vos of ander roofdier is
meegenomen. Eind mei werd opnieuw een lammetje geboren en die dartelt nu vrolijk rond
in de wei….
In de nestkast in de boomgaard zijn vier jonge uiltjes uit het
ei gekomen, vermoedelijk zo rond 3 mei. De mannen die ze
kwamen ringen deden dit speciaal voor ons in de
groepsruimte. En verder zit er van alles te broeden op het erf:
de zwaluwen zijn weer terug in de ezelstal, meerdere meesjes
maken gebruik van onze nestkasten en het houthok achter de
kapschuur wordt regelmatig bezocht door een torenvalk. Je
kunt er niet inkijken en we willen uiteraard niets verstoren,
maar het zou zomaar kunnen dat ook daar een nest zit….
Intussen ligt de buitenboel er weer picobello bij. Met grote
regelmaat krijgen we complimenten over de mooie staat van
huis en erf. Eigenlijk altijd zeggen we dan dat dit voor een heel groot deel komt dankzij alle

mensen die ons iedere keer maar weer helpen allerlei klussen te doen. Bij deze is dit een
mooie gelegenheid om de complimenten door te schuiven naar diegenen die ze toekomen.
Dus: Gerrit, Agnes, Peter, Loes, Egbert, Adèle en Johan (!), allemaal reuze bedankt!

Sallandse boerenwijsheid

“’t Bint slechte moez’n, die mar ien gat hebt….”
“ ’t Zijn slechte muizen die maar één gat hebben….”

Met "gat" wordt natuurlijk de toegang tot het nest of de
schuilplaats bedoeld. Deze wijsheid geeft te kennen dat een
mens met inzicht en verstand ervoor moet zorgen meer dan
één oplossing voor handen te hebben, als hij voor een
probleem geplaatst wordt.

Tot de volgende keer,
Ans Rijpkema en Jan Nijboer

