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Aangepaste openingstijden
Zorgboerderij “De haam” is op onderstaande dagen gesloten:
• Zaterdag 2 t/m dinsdag 5 maart i.v.m. carnaval
• Zaterdag 6 april i.v.m. de familiedag
• Maandag 22 april (2e Paasdag)
• Zaterdag 27 april (Koningsdag)
• Donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag)

Nieuwjaarsontbijt
Op zaterdag 5 januari was het jaarlijkse nieuwjaarsontbijt met alle medewerkers van de zorgboerderij.
Een fijne gelegenheid om eens bij te praten onder het genot van een heerlijk verzorgd ontbijt. Na het ontbijt
werden we geïnformeerd over het bedrijfsreglement wat iedereen inmiddels uitgereikt heeft gekregen.
Er werd in het bijzonder stilgestaan bij de nieuwe privacy-wet, de AVG, en wat dat voor consequenties heeft
voor iedereen die te maken heeft met de zorgboerderij. Een helder verhaal dat door Emmy van HAER-advies
werd uitgelegd. Daarnaast waren er deze ochtend diverse jubilea van vrijwilligers:
•
•
•
•

Bruno 5 jaar werkzaam (v.a. 22-5-2013)
Piet 5 jaar werkzaam (v.a. 26-6-2013)
Lydia 5 jaar werkzaam (v.a. 10-9-2013)
Jan Jeuken 5 jaar werkzaam (v.a. 1-11-13)
Fijn dat we al zolang van
jullie inzet mogen genieten!
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Klusnieuws
In november 2017 hebben we de nieuwe gedeelte van de zorgboerderij in gebruik
genomen. Dit jaar wordt het oude gedeelte gerenoveerd, dit zal plaatsvinden in week
21-22-23. Het dak wordt goed geïsoleerd, er komt een nieuw houten plafond in en een
nieuw systeemplafond wat geluidswerend is.
Ook wordt de nieuwe WTW-installatie (warmte-terug-winnen) aangesloten. Dit systeem
voert schone lucht aan, die eerst door een WTW-filter gaat, waardoor kleine stofdeeltjes
uit de lucht gefilterd worden. Hierna vindt de verdeling via de aangesloten ventilatiebuizen plaats. Omgekeerd wordt verbruikte en vervuilde lucht door hetzelfde ventilatiesysteem afgevoerd. Tijdens de afvoer van de vervuilde warme binnenlucht wordt de
warmte afgegeven aan de binnenstromende koele lucht. De lucht wordt via de warmtewisselaar aan- en afgevoerd waardoor de warmte kan worden doorgegeven. Omdat er hierdoor minder opwarming nodig is van de
schone binnenstromende lucht, wordt zo ook op de energiekosten bespaard. Tenslotte worden de keukenkastjes
vervangen en bouwen we wat aanrechtruimte erbij met extra opbergruimte.
Dit zal tijdens deze drie weken voor ons als team en ook voor de cliënten wat aanpassingsvermogen vergen.
We proberen van de nood een deugd te maken. De ruimte in de loods wordt tijdelijk gebruikt als grote zaal,
de gang en 2 toiletten kunnen we gewoon gebruiken. Wat betreft het eten gaan we creatieve oplossingen
zoeken: chinees, barbecue, maaltijden laten verzorgen enz. We hopen dat het weer deze weken ons goed
gezind zal zijn zodat we een beetje vakantiegevoel mogen ervaren!

Audit kwaliteitskeurmerk

Scholing

Cliënten, gemeenten, zorginstellingen en zorgfinanciers willen
de kwaliteit van de zorg toetsen en meten. De organisatie
“Federatie Landbouw en Zorg” heeft een kwaliteitssysteem
voor zorgboerderijen. Hier is een keurmerk aan verbonden.
Onze zorgboerderij is verplicht om in het bezit te zijn van dit
keurmerk. Dit kwaliteitssysteem wordt jaarlijks getoetst d.m.v.
een schriftelijk jaarverslag, dat voldoet aan diverse criteria.
Dit jaarverslag kan gedownload worden op onze website:
https://www.zorgboeren.nl/zorgboerderij-de-haam/zorg

Annerie heeft in januari scholing
gehad over medicijnen toedienen
per injectie en bepalen van bloedsuikerwaarden. Het doel hiervan
is op de hoogte blijven van nieuwe
ontwikkelingen, leren signaleren en
adequaat om te gaan met wijzigingen
in bloedsuikerwaarden.
Het doel is niet om te kunnen injecteren. De zorgboerderij heeft het
beleid om het toedienen van injecties
te laten uitvoeren door een thuiszorgorganisatie. De reden is dat de
eindverantwoordelijkheid dan ook
bij de zorginstelling ligt.
De scholing was leerzaam en ook
prettig om praktijksituaties te
kunnen bespreken.

Om het keurmerk te behouden is er elke 3 jaar een audit
op locatie: Een onafhankelijke beoordelaar komt ons bedrijf
bezichtigen en kijkt of er in de praktijk uitgevoerd wordt wat
in de theorie beschreven is. Dit jaar is weer alles geüpdatet
en in februari is de audit geweest. Alles was keurig in orde!
Het keurmerk wordt binnenkort weer voor 3 jaar afgegeven.
Voor meer informatie over dit onderwerp, kijk op
https://www.landbouwzorg.nl/index.php?pagid=58&dg=zb
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Voorstellen nieuwe medewerkster
Graag stel ik me via deze weg voor: Ik ben Anita Rasing, 19 jaar oud. Ik ben geboren in het mooie dorpje
Veulen. Hier woon ik op de boerderij aan de Jaegerhofweg, met mijn ouders en twee broers. Sinds 19 januari
ben ik een nieuw gezicht binnen de Haam. Hier ben ik als medewerkster op de zaterdagen aanwezig. Deze
uitdaging sluit goed aan bij mijn huidige studie Ergotherapie. Verder heb ik er heel veel zin in en hoop ik
mooie ervaringen op te doen. Tot snel!

Een prins op de zorgboerderij!
Wat waren we verrast door het uitkomen van
Prins Sefke en Prinses Meike als prinselijk paar
van Ut Dartele Veule! Sefke, zoon van Annerie en
Sef, mag dit jaar met zijn vriendin Meike Philipsen
uit het naburige America het carnavalsfeest aanvoeren.... Alaaf!

Goedzat naar het LVK!
En of dat nog niet genoeg is, is Goedzat ook nog
eens doorgedrongen tot de finale van het Limburgs
Vastelaovesleedjes Konkoer, het LVK. Zorgboer
David en zijn kompaan Koen Classens gaven een
geweldige uitvoering van het liedje “Hutjemutje”.
Helaas niet als eerste geëindigd, maar ook niet
als laatste, wat een prestatie!!

Groetjes
Annerie, Sef,
Gerdie en David

Oplossing van boer David: De boer neemt eerst de schaap mee naar
de overkant. Hij zet deze daar neer en vaart dan terug. Dan neemt hij
de wolf mee, zet deze op de kant en neemt het schaap weer mee
terug. Als hij dan weer terug bij de kant is, zet hij het schaap weer neer
en neemt de witlof mee. Als laatste haalt hij het schaap weer op!

