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Beste lezer, we genieten van de lente die
inmiddels begonnen is. We kunnen weer veel
naar buiten en we worden blij van de lentezon,
de fluitende vogels en de bloemen die weer in
bloei komen. Een welkom seizoen, ook op de
boerderij. We hebben zelfs al geknuffeld met
de lammetjes van onze vrijwilligster Caroline.
Misschien lees je deze nieuwsbrief wel met een
lekker bakje koffie of thee buiten in het
zonnetje en geniet je ook van de lente. Er is
weer veel gebeurd op de boerderij, lees je mee?

Actualiteiten bezoekers:
We mochten weer een aantal nieuwe bezoekers
verwelkomen: Simone Maas, Leen Goulooze en Marco
Ridderhof komen voortaan op maandag. Hartelijk welkom
bij Rust na Onrust. We hopen dat jullie een fijne tijd bij
ons zullen hebben.
Vorig jaar bezocht Cobi de Bart een paar keer de
zorgboerderij voordat ze werd opgenomen in een
verzorgingstehuis. Ze is nu definitief bij ons in zorg en
bezoekt ons op woensdag. We zijn blij dat je het bij ons
naar je zin hebt Cobi, je neemt altijd vrolijkheid met je
mee.
Hanna Hamelink is een tijdje niet geweest om te wennen
op de nieuwe woning. Gelukkig is ze inmiddels weer in
ons midden en genieten we weer van haar gezellige
aanwezigheid.
Ook Sjaak Rijk mag gelukkig weer komen. Sjaak, je bent
een lange tijd niet in ons midden geweest (een jaar!) maar
we zijn blij dat je weer kan komen, we hebben je gemist.
Ineke Luijk komt tijdelijk niet, ze heeft helaas haar arm
gebroken en ze is inmiddels ook verhuisd naar een
appartement in Sint Maarten in de Groe. Beterschap
Ineke en we hopen dat je het naar je zin hebt op je nieuwe
woonplekje.
We hebben helaas ook afscheid moeten nemen van een
aantal bezoekers:
Jan Boudens is erg achteruit gegaan nadat hij verschillende
keren in het ziekenhuis heeft gelegen en daarom is er
besloten om de zorgboerderij niet meer te bezoeken. We
zullen jou en je gezellige praatjes missen Jan!

Om niet te vergeten:
Op woensdag 5 mei, Bevrijdingsdag, zijn wij de
hele dag gesloten. Net als Hemelvaartsdag 13
mei, vrijdag 14 mei, zaterdag 15 mei en 2e
Pinksterdag 24 mei.
Door de coronamaatregelen kunnen we nog
steeds geen cliëntenraadsvergaderingen houden.
Punten over de beleidsvoering kunnen daarom
aan ons doorgegeven worden. U zult ons erg
helpen als u dat zou willen doen.
Om dezelfde reden kunnen er ook geen
mantelzorgavonden gehouden worden.
Zodra dit weer mogelijk is hoort u daarvan.
Een aantal maanden geleden deden we een
oproep om uw trouwfoto door te sturen of mee
te geven. Deze willen we gebruiken bij een
activiteit. Heeft u dit nog niet gedaan? Wij
zouden het heel leuk vinden om ook uw foto te
gebruiken. Wij scannen hem in en geven hem
direct weer mee terug.

Eric Nützmann is opgenomen en ook hij stopt daarom bij
Rust na Onrust. Je genoot van alle dieren maar vooral van
de alpaca’s. We maakten vaak gezellige wandelingetjes
door de wei, jammer dat je niet meer kan komen.
Annie Jacobse is opgenomen en er is acute leukemie bij
haar geconstateerd. Zij kan ons daardoor helaas niet meer
bezoeken. Annie, we zullen je missen, je was altijd
enthousiast en vrolijk aanwezig!
Ook hebben we afscheid genomen van Mat v/d Griek.
Helaas heeft ze besloten om de zorgboerderij niet meer te
bezoeken, het afscheid ging gepaard met een traan. Je
word al enorm gemist lieve Mat.

Leuke opmerkingen:
Lizanne is weer terug na een periode van quarantaine.
Jan Gorsse reageert; ah je bent eindelijk weer thuis!
Wist u dat?
Er nieuwe personeelsfoto’s zijn gemaakt voor de
website? Er zullen nog een aantal aanpassingen
gemaakt worden voordat ze online komen �.
We een week gesloten zijn geweest vanwege
corona besmettingen? Dit vonden we een erg
vervelende maatregel maar gelukkig zijn we
inmiddels weer open en kan iedereen weer
gezellig komen. Gelukkig hebben we op deze
manier de besmettingen kunnen beperken.
Omroep Zeeland een reportage heeft gemaakt
over de duo fiets? Ze hebben ons bezocht en Ria
Borghols, Annette Leendertse en Kees van
Hoepen geïnterviewd. We vinden dat erg leuk en
verwachten dat de reportage binnenkort wordt
uitgezonden. Kijkt u ook?
We gaan werken met themaweken? We willen
daarmee de activiteiten koppelen aan thema’s
zodat we met elkaar een week invulling kunnen
geven. U leest er in de toekomst vast meer over.
Er een paadje wordt aangelegd in de geitenwei
door Lisa, Gerlinde en Rima?

De jarigen;

Maart: Hans Schaafsma (72), onze Leni Lepoeter

(69), Truida de Schipper (88), Ismael Baaij (19), onze
Heleen v/d Weele (71) en onze Jacolina Minnaard
(47).

April: Lies Laak (80), Eric Nützmann (81), onze Cobi
Coppoolse, onze Ilona van Hoepen (35), onze Bram
Karman (72) en Marina Cox (40)!

Chica:
In de vorige nieuwsbrief hebben jullie kunnen lezen
dat we Odie moesten laten inslapen door haar hoge
leeftijd en vanwege de achteruitgang van haar
gezondheid. Inmiddels hebben we een nieuwe lieve
hond mogen verwelkomen op de boerderij. Ze heet
Chica en we hopen dat ze heel veel vreugde met zich
mee zal brengen. Ze is een hele actieve hond van 1
jaar oud. Jullie zullen haar zeker tegenkomen als je
de dagbesteding bezoekt maar de meeste bezoekers
hebben haar inmiddels al welkom geheten.

Vrijwilligers en stagiaires:
Maaike Stevense en haar man Adrie zijn vertrokken uit
Schore en zijn in een appartement in Kapelle gaan
wonen. Maaike stopt om die reden dan ook als
vrijwilligster bij ons. Jarenlang heeft zij zich ingezet en
hebben we genoten van haar heerlijke maaltijden, haar
hachee is inmiddels beroemd. We zullen de maaltijden
maar zeker jou ook missen Maaike! We zullen op een
later moment nog een keer afscheid van jullie nemen.
We willen jaarlijks graag met iedere vrijwilliger een
gesprekje voeren. Dit wordt ook vanuit het keurmerk
van ons verwacht. Je hoort vanzelf wanneer je aan de
beurt bent.
Lisa Dorrepaal heeft veel gedaan voor het welzijn van
de dieren op de boerderij. Ze stopt als stagiaire en gaat
verder met haar opleiding tot assisent dierenarts.
Dankjewel Lisa voor je brede inzet en alles wat je voor
ons en de dieren hebt gedaan.
Noa Waterman, Naomi Krijger en Lindy de Kok
hebben hun ook hun stage in de zorg bij ons afgerond.
Meiden, succes met jullie verdere opleiding, bedankt
voor jullie inzet en we gaan jullie zeker missen.
Anja Westerveld is begonnen met haar stage bij ons. Zij
komt tot aan de zomervakantie iedere maandag en
dinsdag. Welkom Anja!

