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Lente
Inmiddels is de lente in volle gang. We hebben
al heel wat lammetjes geboren zien worden.
Af en toe werd er een bezoekje gebracht aan
de kraamafdeling om het kleine grut te
bewonderen en te knuffelen.
En ook de afdeling honden heeft niet stilgezeten… Ook hier werden de puppy’s
welkom geheten door enkele cliënten!
We hebben een nieuw natuurplekje erbij
gekregen waar we met mooi weer kunnen
gaan zitten met onze cliënten. Bij onze waterpoel is nu een stukje verhard en daar staat
ook een fraai insectenhotel wat gemaakt is
door onze vrijwilliger Piet van Mil.
Als ik een insect was dan wist ik het wel: dan
ging ik daar overnachten. Het is de bedoeling
dat er nog buitenmeubels komen te staan
zodat we daar heerlijk kunnen vertoeven.
En toen kwam op vrijdag 14 mei het
trieste bericht dat Piet is overleden...
Erg onverwacht maar hem is een lang ziekbed gespaard gebleven. Piet was
vanaf juni 2013 altijd op de vrijdag hier en was naast vrijwilliger op de groep
ook onze klusjesman en reed ook regelmatig de bus. Hij heeft dus dit mooie
insectenhotel gemaakt, een van zijn laatste projecten hier. Piet was een
rustige, fijne man om mee samen te werken. Wij zijn dankbaar voor alles wat
hij voor ons gedaan heeft en zullen hem ontzettend missen.

Jubilea
Onder het motto “beter laat dan nooit” willen we een aantal
jubilea onder de aandacht brengen:
Vorig jaar waren onze kookvrijwilligsters Anjo Niessen (woensdag)
en Erna de Swart (maandag) 5 jaar werkzaam achter het fornuis.
Ze werden beiden in het zonnetje gezet en we hopen nog lang van
hun kookkunsten te mogen genieten…
Begin dit jaar was kookvrijwilliger Grad Jacobs (vrijdag) ook 5 jaar
hier. Truus Hesen was afgelopen april ook 5 jaar hier (donderdag).
Daarnaast vierden op 1 januari van dit jaar 2 chauffeurs hun 5-jarig
jubileum: Justien Janssen en Leo Noijen. Ook zij hebben inmiddels
een leuke attentie gekregen.
Van harte gefeliciteerd allen met deze mijlpaal...
Helaas zijn er ook een aantal vrijwilligers gestopt:
Chauffeurs André Grotens en Jos van Bree (ruim 5 jaar op de
maandag en woensdag). Annie Willems (vanaf de opening van
de zorgboerderij, dus ruim 15 jaar op de dinsdag).
Angelique van de Laar (ruim 2 jaar hier op de maandag).
Marij Drissen (ruim 2 jaar hier op de woensdag).
Allemaal nogmaals hartelijk bedankt voor jullie inzet!

Wacht niet op de
bijzondere momenten,
maar maak de
gewone momenten bijzonder!

Corona
We zijn alweer ruim een jaar verder sinds de uitbraak van het coronavirus. Het zijn nog onrustige tijden en het
beleid wat we vorig jaar juni op de zorgboerderij hebben ingezet, is nog steeds van kracht, zoals 1 ½ meter afstand
houden, vaste zitplaatsen, de cliënten verdelen over 2 ruimtes, het eten uitserveren. Dit alles waren behoorlijke
aanpassingen voor iedereen. Toch kunnen we alleen maar dankbaar zijn dat wij als zorgboerderij open hebben
kunnen blijven en zo al onze cliënten in deze periode hun afleiding en plezier hebben kunnen geven. We gaan
weer richting beter weer waardoor we lekker veel buiten kunnen zijn.

Training “Touch for Care” bij dementie
Liefdevolle aanraking bij dementie
Het lichaam herinnert wat het geheugen vergeet.
In de 3-daagse training “Touch for Care bij dementie
voor zorgprofessionals” leer je hoe je via aanraking
en massage meer comfort en welzijn kunt bieden aan
mensen met dementie.
Bo en Annerie hebben alvast 1 lesdag gevolgd van
deze 3-daagse training en hopen hun opgedane
kennis en vaardigheden snel in de praktijk te kunnen
toepassen. Eerst nog even oefenen...

Vrijwilligers in het nieuws!
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E –learning
Dit jaar zijn we ook anders gaan denken over onze eigen ontwikkeling bij ziektebeelden. Deze kennis is er wel maar het toepassen
en het zien in de praktijk is niet gemakkelijk. Het professionele team
is de uitdaging aangegaan om deze kennis via de digitale weg te
vergaren.
We hebben samen bekeken over welk ziektebeeld wij meer kennis
willen krijgen. Dat is Parkinson geworden met als thema: zorgvragers met Parkinson verzorgen. Om elkaar te kunnen prikkelen is deze
scholing in 2/3-tallen gedaan. De scholing was helder en duidelijk
met genoeg praktische informatie. Het samen doen was ook een
grote meerwaarde. Het kunnen bespreken vanuit ieders ervaring is
dan erg fijn. Waarschijnlijk willen we dit vaker gaan doen en met een
thema wat op dat moment voor het team van belang is.

Muziek
Helaas kunnen we al een lange tijd geen gebruik maken van “live” artiesten op de zorgboerderij. Dus zijn we
zelf creatief geworden. Het moet gezegd: dit lukt goed!. We doen geregeld een muziek quiz of muziekbingo
en we hebben weer iets nieuws in het vooruitzicht maar dat is nog een verrassing. Het is iedere keer
weer een gezellig samenzijn met deze muziekactiviteiten. Muziek verbindt en daar worden we blij van.

Zwangerschapsverlof Sanne
Ja ja, Sanne begint bijna aan “de laatste loodjes”... 26 mei is haar
laatste werkdag hier en zal ze met zwangerschapsverlof gaan.
Op 7 juli verwachten zij en Stef hun dochtertje. Op de zorgboerderij
wordt al druk gespeculeerd over de naam en de geboortedatum.
Iedereen mag hiernaar raden en misschien valt er wel iemand in
de prijzen…
Intussen hebben we Rikie Geurts uit Deurne bereid gevonden om
ons te ondersteunen tijdens de afwezigheid van Sanne. Zij zal 10 mei
starten voor 24 uur per week. Ze stelt zich even aan jullie voor.
Hallo allemaal,
Mijn naam is Rikie Geurts, ik ben 60 jaar en getrouwd met Hans.
Samen hebben we 1 zoon van 22 en 1 dochter van 20 en woonachtig
in Deurne. Ik kom de komende 5 maanden werken op de zorgboerderij om Sanne te vervangen, zij gaat genieten van haar zwangerschapsverlof. Voorheen heb ik vele jaren in
de gehandicaptenzorg gewerkt en de laatste
15 jaar had ik een eigen kinderopvang thuis.
Mijn hobby’s zijn wandelen, fietsen, tuinieren, knutselen en ik ben vrijwilliger bij onze
plaatselijke handbalvereniging. Ik heb er veel zin in om een nieuwe uitdaging aan te gaan
met deze nieuwe doelgroep en hoop dat ik mijn steentje kan bijdrage om een leerzame
en mooie tijd bij jullie door te brengen. We zien elkaar binnenkort!
Groetjes Rikie
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Nieuwe vrijwillige chauffeur en stagiaires
We mogen Peter Hesselmans verwelkomen als nieuwe vrijwilliger, hij vervoert op de woensdag onze cliënten van
en naar de zorgboerderij. Hij stelt zich even voor aan jullie:
Ik ben Peter Hesselmans en woon in Venray. Ik ben geboren in Hilvarenbeek op 11 februari 1961. We zijn in 1967
verhuisd naar Ysselsteyn en hebben daar altijd een boerderij gehad met varkens en koeien. In 2002 hebben we ons op
de koeien gericht. Tot 2019 hebben we de boerderij gehad en hebben we de boerderij overgedaan aan de 2de zoon.
Daarna zijn we naar Venray verhuisd. Ik kwam erachter dat ik iets om handen moest hebben en ben nu jullie chauffeur. Ik ben getrouwd met Riet en we hebben 3 zonen: Bart, Rob en Peter. Alle drie hebben het nest verlaten en ik ben
nu ook nog opa van 2 prachtige kleindochters: Esmée en Jasmijn. Deze foto is gemaakt op vakantie in Oostenrijk.
Ook zijn er twee stagiaires werkzaam. Ze lopen al eventjes mee en zullen tot de zomervakantie hier blijven.

Borus Driessen is 22 jaar en
volgt de opleiding Maatschappelijke Zorg bij Gilde Opleidingen.
Hij zit in zijn eerste jaar.

Hoi allemaal,
Mijn naam is Lieke Rouwens,
ben 18 jaar en kom uit Venray.
Ik ben 2e-jaars student Maatschappelijke Zorg vanuit Gilde Opleidingen Venray. Tot de zomervakantie loop ik hier stage op de maandag en dinsdagen.
Kijk er naar uit om de mensen te leren kennen, maar vooral
ook een leuke tijd te beleven samen. In mijn vrije tijd doe ik
graag wandelen, Engelse boeken lezen en met de jongerengroep van de kerk samenkomen.
Met vriendelijke groet, Lieke Rouwens

Thema-/inspraakavond
Vorig jaar kon de jaarlijkse thema-/
inspraakavond niet doorgaan vanwege de
welbekende reden. Dit jaar willen we dit
toch weer oppakken als het Corona-virus
dit toelaat.
Op dinsdagavond 5 oktober willen we jullie
weer bijpraten en de mogelijkheid geven
om inspraak te leveren op het reilen en
zeilen van de zorgboerderij. Zwart op Wit
Notariaat zal ons op deze avond voorlichten
over het (levens-) testament. De avond zal
om 19.30 starten en we hopen dat jullie in
grote getalen zullen deelnemen. Te zijner
tijd ontvangen jullie nog een uitnodiging.

Keurmerk verlengd
Ons kwaliteitskeurmerk Kwaliteit laat je zien! is weer met een
jaar verlengd. Dit keurmerk is er speciaal voor de zorglandbouw.
Houders van het Kwaliteit laat je zien! keurmerk werken hiervoor
met de KwApp, een app die zorgboeren helpt om hun kwaliteit
ieder jaar opnieuw te verbeteren.
Waarom een keurmerk?
Kortgezegd: omdat het verplicht is voor zorgaanbieders. Zo vraagt
de Kwaliteitswet Zorginstellingen dat een ieder die zorg verleent,
aantoonbaar aan de kwaliteit werkt en daar jaarlijks verslag
van doet. De Wmo- Wlz- en Jeugdwet-toelatingen vragen ook
om getoetste kwaliteit. Daarnaast eist de ARBO-wet dat iedere
(agrarische) onderneming een risico-inventarisatie uitvoert.
Ook de verzekeraars vragen om veiligheidsmaatregelen en
kwaliteitsborging om de risico’s te beperken en de premies
betaalbaar te houden. Allemaal redenen voor de zorgboer om
aan kwaliteit te werken. Bovendien maakt het de zorgboer
nog meer bewust dat hij werkt met kwetsbare mensen.
Een kwaliteitskeurmerk helpt ook om aan de zorgvragers, hun
ouders en instellingen te laten zien wat zorg met kwaliteit op
de boerderij voorstelt.

Groetjes van het hele team!

