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Geleidelijk aan begint het voorjaar te worden. Af en toe kunnen we
weer wat buiten zitten, de krokussen bloeien en er is volop gefluit van
allerlei vogels in de lucht. Ook zijn er alweer ooievaars gesignaleerd en
hebben we de eerste kieviten gezien. De kippen gaan weer beter leggen
en ook aan de schapen is te zien dat ze geleidelijk aan wat dikker
beginnen te worden. Is de ram toch niet voor niks gekomen…. Uit de
moestuin kan nog steeds gegeten worden: nooit eerder hadden we
zulke mooie boerenkool en spruitjes. Ook zijn de wortels, prei en pompoenen nog prima op
tafel te zetten. We hebben alweer zin in de nieuwe oogst, nog een paar maandjes geduld!

WMO-perikelen
De vorige keer vertelden we over de fors lagere tarieven die de gemeenten Deventer en
Olst-Wijhe hanteren per 2019. Sinds die tijd hebben er enkele artikelen in de pers gestaan
over de problemen waar met name de kleinschalige zorg mee te maken krijgt. Bovendien
zijn er, naar aanleiding van deze artikelen, opnieuw gesprekken geweest met de beide
betrokken wethouders. Hoewel we in Olst-Wijhe ons beter gehoord voelden dan in
Deventer, heeft dit vooralsnog weinig concreets opgeleverd. Wel kregen we, evenals een
aantal anderen, het verzoek om alsnog een kostprijsberekening te maken. Deze
gezamenlijke berekening gaat komende maand naar de gemeentes, waarna er in april
opnieuw gesprekken zullen volgen.
In afwachting van deze gang van zaken, hebben we enkele
interne veranderingen in de bedrijfsvoering aangebracht
om de financiële teruggang enigszins te verlichten. We
hopen van harte dat de situatie nog weer dusdanig wordt
dat deze maatregelen alsnog kunnen worden
teruggedraaid.
Een nieuw probleem gaat zich echter voordoen nu de
gemeente Deventer ook nog eens heeft besloten te
stoppen met het vervoer naar de dagbesteding via PlusOV.
Vanaf augustus 2019 komt het vervoer van de deelnemers
5 december: twee oudjes bij elkaar
uit Deventer weer bij ons te liggen. Voor deelnemers die dit
jaar nieuw zijn gestart bij ons, is dit reeds van begin af aan
het geval. We willen echter graag dat Taxi Ensink uit Olst dit blijft doen en we hopen met

hen tot een goede overeenkomst te komen. Tot augustus zullen de deelnemers in elk geval
nog niets merken van deze veranderingen.

Feestdagen
In de komende drie maanden komen weer een aantal feestdagen voorbij. Op de volgende
dagen is Zorgboerderij ’t Hamel gesloten:
-

Tweede Paasdag: maandag 22 april
Hemelvaartsdag: donderdag 30 mei
Tweede Pinksterdag: maandag 10 juni

Koningsdag valt dit jaar op een zaterdag, dus dat
levert geen extra vrije dag op….

D’r is ’n tied van komm’n en ’n tied van goan
Af en toe heeft onze huiskamer wel iets weg van een duiventil. Mensen komen en gaan,
terwijl er ook een aantal deelnemers zijn die al jaren van de partij zijn. Het wordt in die
gevallen dan ook heel vertrouwd om hier te zijn en met elkaar om te gaan.
Ook de afgelopen periode waren eer weer de nodige veranderingen. Annie uit Wijhe kreeg
begin december longontsteking; er bleek een ernstige ziekte onder te zitten en ze kwam
enkele weken later al te overlijden. Jan S uit Deventer, gestart op 5 december, was 9 januari
voor het laatst en kwam kort daarna te overlijden. Kitty uit Olst is voor kerst voor het laatst
geweest, had veel last van benauwdheid.
Uiteindelijk is begin februari besloten dat
ze definitief niet terug gaat komen. Connie
uit Deventer was half februari voor het
laatst op ’t Hamel, zij werd opgenomen in
het Venenhuis in Deventer. Zo gaan nu
eenmaal de dingen in het leven, maar
soms is het wel heel abrupt om zo snel
afscheid te moeten nemen.
wandeling in de sneeuw

Stagiaire Ragna heeft haar tijd op ’t Hamel
er opzitten (ze kwam een half jaar lang op dinsdag en woensdag) en gaat op een andere
stageplek proeven aan de praktijk. Sinds februari is een nieuwe stagiaire gestart op de
maandag, namelijk Kris Brouwer. Ze komt wekelijks op de fiets uit Heino op en neer. Kris
doet de opleiding Sociaal Werk aan het Deltion College in Zwolle. Intussen is stagiaire
Margriet er ook nog steeds. Tot de zomervakantie werkt zij op dinsdag en vrijdag.

Verder hebben we afscheid genomen van Marian Lankhorst. Ans was
nog maar kort begonnen met de zorgboerderij toen Marian liet
weten heel graag een ochtend als vrijwilligster mee te komen
werken. Toen er na verloop van tijd financiële ruimte was om iemand
betaald in dienst te nemen was Marian onze eerste betaalde kracht.
Inmiddels vele jaren verder was de situatie zo dat Marian een
dagdeel in de week kwam als vrijwilligster en dat we haar in geval
van nood als invalkracht konden inzetten. Haar thuissituatie is echter
dusdanig veranderd (haar man heeft een ernstige ziekte en ze past
Marian aan het
bloemschikken
twee dagen op haar kleinkinderen) dat ze heeft besloten te stoppen
op ’t Hamel. Wel kunnen we haar nog wel af en toe verwachten op
de koffie en kunnen we haar altijd vragen voor een ochtend bloemschikken met enkele
deelnemers. We zijn Marian erg erkentelijk voor wat ze voor ons heeft betekend en wat we
zeker zullen missen is haar onbevangenheid en haar leuke verhalen.
Nieuwe deelnemers konden ook worden verwelkomd. Begin december startte Gerrit uit
Wijhe. Hij is met zijn 96 jaar meteen de oudste deelnemer en staat daarmee ruim voor op
Geertje van 91. Begin januari was het de beurt aan Gerard uit Olst om te starten, gevolgd
door Zeger, eveneens uit Olst. Eind januari kwam Herman uit Schalkhaar de gelederen
versterken; eind februari was Betsy uit Deventer de tot nu laatste nieuwe deelneemster. We
hopen dat allen fijne ervaringen opdoen op ’t Hamel.

Tienjarig bestaan Zorgboerderij
Deze zomer is het 10 jaar geleden dat de eerste deelnemer op Zorgboerderij ’t Hamel startte
met de dagbesteding. Dit gebeurde eerst nog in ons woonhuis, omdat er nog een
verbouwing moest plaatsvinden. De deel was nog een koeienstal en eerlijk gezegd ook wel
een beetje een oude bende. In het woonhuis konden vanwege de ruimte maximaal drie à
vier mensen tegelijk worden opgevangen. Dit deed Ans toen in haar eentje, hoewel al vrij
snel buurvrouw Marian een paar uurtjes als vrijwilligster aan de slag ging. Het heeft toen nog
ruim een jaar geduurd voordat de financiën rond
waren en er daadwerkelijk begonnen kon worden
met de verbouwing. In februari 2011 kon de nieuwe
ruimte in gebruik worden genomen. Intussen zijn er
precies 115 verschillende deelnemers geweest en
hebben we dagelijks zo’n 12 mensen over de vloer
voor een zinvolle dagbesteding. We genieten nog
elke dag van de stap die we 10 jaar geleden hebben
De baron plant een beuk bij de officiële opening
genomen.
van Zorgboerderij 't Hamel

Om dit te vieren organiseren we op zaterdag 15 juni een open dag voor iedereen die zich op
een of andere manier betrokken voelt bij ’t Hamel. We zijn nog druk bezig leuke dingen te
bedenken maar in ieder geval zal er weer, net als vijf jaar geleden, een minifair zijn met een
aantal leuke kraampjes.
In de volgende nieuwsbrief volgt de nadere invulling. Het is in ieder geval goed om die
datum van 15 juni alvast te noteren in de agenda. We hopen op een mooie opkomst en ook
op een weerzien met oude bekenden.

Sallandse boerenwijsheid
Nog völle slimmer as aold wödn is aaltied
kiend bliem
Veel erger dan oud worden is altijd kind te
blijven
(al vinden we het wel heel leuk als je het kind in
jezelf je leven lang blijft behouden….)

Tot de volgende keer,
Ans Rijpkema en Jan Nijboer

