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Beste lezers, de eerste nieuwsbrief van het jaar is
een feit! We zijn alweer 2 maanden verder en we
hebben deze periode afgewisseld met winterse
tempraturen en het voorjaarszonnetje. Waar we
de ene week nog een sneeuwballengevecht
hielden en aan het sneeuw ruimen waren, gingen
we er de week daarop weer heerlijk op uit op de
duofiets! Ga weer even lekker zitten voor onze
nieuwtjes. Veel leesplezier!

Actualiteiten bezoekers:
Zoals velen van jullie al weten is tijdens de
kerstvakantie Esdra Minnaard onverwachts overleden.
We hebben tot het laatst een fijne tijd gehad samen.
We wensen de familie alsnog veel sterkte toe.
Riet van Dalen of Maria Clasina zoals ze zichzelf vaak
noemde is opgenomen in een verzorgingstehuis in
Kamperland. Riet, we missen je gezang in ons midden.
En hopen dat je op de woning ook veel zal zingen.
Jesuino Dos Santos heeft een hersenbloeding gehad en
verblijft momenteel in Ter Valcke. We hopen heel erg
dat hij mag opknappen zodat hij ook weer terug naar
ons toe kan komen. Helaas door zijn hersenbloeding
spreekt Jesuino nu enkel nog Portugees. Fique bem
logo Jesuino / beterschap Jesuino!
Ook missen we Sjaak Rijk nog steeds in ons midden.
Vanwege bezoekmaatregelen vanuit Maria Oord kan
Sjaak de zorgboerderij nog niet bezoeken. We houden
nog steeds telefonisch contact en bezoeken hem om
de paar weken. We vergeten je absoluut niet hoor
Sjaak!

Dieren:
Helaas moeten we hier melden dat we 3 trouwe
dieren moeten missen.
Toen de vorige nieuwsbrief al was uitgegeven is een
week later Dandy ingeslapen. Dandy de
Shetlanderpony, had chronische
hoevenbevangenheid en na heel wat medicatiekuren
kon het helaas niet meer langer. Dandy werd goed
verzorgd door en kreeg veel aandacht van onze vaste
bezoekers en vrijwilligers.
Ook Natasja de geit die we vorige keer hebben
benoemd moesten we al gauw weer missen. Eigenlijk
door te goed voeren heeft ze te veel eiwitten binnen
gekregen wat een ontsteking gaf. We hebben kort van
haar mogen genieten.
En als laatste onze trouwe viervoeter, Odie. Odie die
vanaf het prille begin van de zorgboerderij in ons
midden was en ontzettend werd vertroeteld door de
bezoekers. Ze is gelukkig 15 jaar mogen worden maar
door haar hoge leeftijd en het achteruitgaan van haar
gezondheid is ze op vrijdag 12 februari ingeslapen.
We missen haar enorm!

We hebben inmiddels officieel bericht gehad dat
Adrie Brugge onze dagbesteding niet meer gaat
bezoeken. Hij is het inmiddels gewend op de woning
en bezoekt daar de dagbesteding. We kijken terug op
een fijne tijd Adrie, waar je altijd wat te vertellen had.
We wensen je het allerbeste toe.
Gelukkig hebben we ook weer 2 nieuwe gezichten in
ons midden. Alhoewel, Kathrien van Weele zegt dat
ze dat gezicht al 82 jaar heeft! Kathrien bezoekt op
maandagmiddag onze dagbesteding. Het is nog wat
wennen voor haar maar wij genieten toch al van haar
humor.
Joss van Gastel, inderdaad de vrouw van Jan van
Gastel komt nu ook iedere donderdag naar d’ouwe
Schoole. Het stel heeft al vriendschap gesloten met
Ismael Baaij, onze stagiair. Gezellig dat je erbij bent
gekomen Joss. Nog meer Brabantse gezelligheid!
Gelukkig kunnen we binnenkort nog meer nieuwe
bezoekers verwelkomen. Ook mogen we weer wat
uitbreiden aan cliënten aantallen per dagdeel.

Wist u dat?
Anneke, onze Assistent Welzijn is begonnen
aan de opleiding maatschappelijk werk? Ze
hoopt binnen twee jaar haar functie in te
wisselen voor zorgbegeleidster. Stiekem is ze
dat natuurlijk al met haar creatieve talenten. Ze
hoopt ook voortaan de nieuwsbrieven voor
haar rekening te nemen! Succes met de
opleiding Anneke!
We weer 2 nieuwe stagiaires hebben? Lindy de
Kok en Naomi Krijger komen voor 10 weken
stage lopen. We hopen dat jullie een leuke tijd
bij ons zullen hebben. We hebben in ieder
geval al veel gezelligheid gehad.
We door alle maatregelingen rondom Corona
nog geen cliëntenraadsvergaderingen kunnen
houden? Heeft u opmerkingen/vragen over het
beleid van de zorgboerderij. Geef het alstublieft
aan!

De jarigen;

Januari: De eerste jarige van de maand was Nellie de Jonge
(82), ook onze Lizanne de Goffau (24) is verjaard en
Maaike Stevense (75) , Jesuino Dos Santos (89), Alice
Gaijkema (95) en Martinus Verhage (93).

Februari:

Anouk Schoutens (22), Adrie Klaasse (79), Ria Borghols
(69), Jessica Kleinepier (48), Tygo de Leeuw (13) , Nico
Oskam (75) en Henk van Schouwen (82).

Leuke uitspraken:
We doen mee aan een actie waar we een
paasgroet schrijven voor gedetineerden.
Leo heeft een pakkende tekst gevonden:
“Blijf zitten waar je zit en verroer je niet!”
Kees Toorenaar heeft de oplossing om
besmettingen van Corona te voorkomen;
“Blijf zo lekker koken als jullie nu doen
want dan houd iedereen zijn mond!”

