Huiberthoevenieuws
HUIBERTHOEVENIEUWS. Dit is de eerste
versie van Huiberthoeve nieuws. Wij willen
ieder halfjaar een huiberthoeve-nieuws
uitgeven. Huiberthoeve nieuws komt uit in
september en maart. In deze krant willen
we u op de hoogte houden van de
ontwikkelingen
op
zorgboerderij
Huiberthoeve. Als er tussendoor nieuws is
willen wij dit laten weten via een
‘Huiberthoeve flitsbericht’,deze zal op het
prikbord hangen en via de mail worden
verspreid. Natuurlijk kan jij/ kunt u iets
aanleveren voor deze flitsberichten of
heeft u een suggestie voor Huiberthoevenieuws.
Mail
dit
dan
naar:
geeke@huiberthoeve.nl
THEMADAGEN. In de schoolvakanties
organiseren wij een aantal themadagen
voor de deelnemers van de woensdag en
de zaterdaggroep. In de herfstvakantie
zijn onze eerste themadagen op de
dinsdag en de woensdag. Het thema van
deze dagen is herfst. Naast de normale
activiteiten zoals het voeren en verzorgen
van de dieren, ondernemen we tijdens
deze dagen herfstactiviteiten zoals
zoeken van herfstbladeren, het maken
van een paddenstoel en gaan we op pad in
de natuur rond de boerderij. In de herfstvakantie zijn wij dus 1 dag extra open.

Meer info?
Bel: 06-42998630

September
2010
OPEN DAG. Zaterdag 19 juni was
het dan zo ver, de open dag. We
kijken terug op een heel geslaagde
dag. De foto’s van deze dag en
zelfs een film,
hebben we
geplaatst op www.picasaweb.com.
Via de mail kunt u hiervoor een link
ontvangen. Nieuwsgierig? Mail naar
geeke@huiberthoeve.nl

-genoeg belangstelling op de open dag-

www.huiberthoeve.nl

HUIBERTHOEVE HONK / KANTINE. De
afgelopen maand zijn wij druk bezig
geweest
met
het
inrichten
en
toegankelijk maken van een kantine. Wij
hebben
de
mogelijkheid
om
de
woonkamer van het huisje waar Erik z’n
oma vroeger woonde te gebruiken als
kantine. Op dit moment wordt er hard
gewerkt om het tegelpad achter de
kantine op te halen
zodat onze
hulpboeren via de kalfjesschuur naar de
bijkeuken van de kantine kunnen lopen.
Met het herfstseizoen voor de deur is het
mooi dat we gebruik kunnen maken van
deze ruimte.
HUIBERTHOEVE KLEDING EN TASSEN.
Zoals jullie al hebben gezien, hebben wij
Huiberthoeve kleding. Deze kleding is ook
voor jullie te koop. Wij hebben o.a. Tshirts, bodywarmers, schoudertassen en
rugtassen. Wij hebben gekozen voor een
drukmethode met soort strijkplaten,
hierdoor kunnen dus gemakkelijk en snel
kleding en artikelen bijbesteld worden.
Mocht je interesse hebben in kleding met
ons logo vraag dan meer informatie.

Zorgboerderij

Huiberthoeve

Meer info?
Bel: 06-42998630

DIEREN. Regelmatig worden er
jonge dieren geboren waar we heel
blij mee zijn, en met elkaar van
genieten. Jonge dieren zijn altijd
extra leuk, zo zijn er op dit moment
jonge konijnen.

Helaas kunnen niet alle dieren bij
ons blijven, daarom zoeken we een
koper voor 3 jonge rode nieuwzeelanders en 2 jonge rex konijnen
(wit en grijs).

ZORG IN NATURA. Onze zorgboerderij gaat zich aansluiten bij een
nog op te richten coöperatie van
zorgboeren. Het doel van deze
coöperatie is dat we samen sterk
staan en dat we in aanmerking
komen om zorg in natura (AWBZzorg) te kunnen aanbieden. Hierdoor
kunnen wij als zorgboerderij vanaf 1
januari 2011 ook mensen van dienst
zijn die hun zorg regelen via zorg in
natura. Voor meer info over AWBZzorg in natura kijkt u op www.ciz.nl.

www.huiberthoeve.nl

AKA-OPLEIDING. (MBO-niveau1) Samen
met het Wellantcollege in Dordrecht
werken wij aan de mogelijkheid om op
onze boerderij mensen in de praktijk te
trainen. Er zijn al zorgboerderijen waar
mensen een AKA-opleiding volgen. De
mensen die deze vorm van scholing volgen
behalen heel mooie resultaten. AKA staat
voor
Arbeidsmarkt
Gekwalificeerd
Assistent. Het is een brede basis opleiding
die je in verschillende richtingen kunt
volgen. Wij bieden de studierichtingen
dier, veeverzorging en groen aan. Mensen
kunnen dan in hun eigen tempo in een
rustige en vertrouwde omgeving een van
deze opleidingen volgen. Omdat wij beide
een onderwijsbevoegdheid hebben mogen
wij de lessen zelf verzorgen. Natuurlijk
wordt er ook veel in de praktijk geleerd.
De examens worden op de boerderij
afgenomen door het Wellantcollege.
Deelnemers kunnen een erkend niveau1
diploma halen en eventueel verder met
een reguliere opleiding op MBO niveau2.
Natuurlijk biedt een niveau1 opleiding
mogelijkheden voor een werkplek op de
arbeidsmarkt, maar kun je ook aan het
werk op een zorgboerderij.

Meer info?
Bel: 06-42998630

PRIKBORD. Nieuw in de stal is het
prikbord met daarop de planning
en nieuwtjes, foto’s en/of andere
zaken. Het prikbord of wel
huiberthoeve mededelingenbord
vindt u tegen de muur bij het
bankje om de laarzen aan en uit
te doen. Voor de planning dus dit
bord in de gaten houden.

DAGBESTEDING
DINSDAG
EN
DONDERDAG. Vanaf 1 augustus
zijn we op dinsdag en op
donderdag
open
voor
dagbesteding voor volwassenen. Deze
dagbesteding is gericht op een
zinvolle dag, klusjes doen op de
boerderij en ontspanning. Voor
deze dagbesteding hebben wij nog
plaatsen vrij dus mocht u iemand
weten die interesse heeft dan kan
hij /zij contact met ons opnemen.
KWALITEITSCERTIFICAAT ZORGBOEREN. Al enige tijd zijn wij
bezig met het kwaliteitssysteem
voor zorgboeren. Wij hopen eind
dit jaar het voorlopig kwaliteitscertificaat te krijgen. Na 1 jaar
krijgen wij een audit en als die
goed verloopt krijgt zorgboerderij
Huiberthoeve het officiële
kwaliteitskeurmerk!
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VRIJWILLIGERS. Tijdens de open dag en op
andere momenten hebben er mensen
aangegeven dat ze graag vrijwilligerswerk
willen doen op de zorgboerderij. Wij zijn
heel blij met deze belangstelling en willen
aankomend halfjaar kijken hoe wij hier
invulling aan kunnen geven.

WERKEN MET PICTOGRAMMEN. Op de
boerderij is natuurlijk veel werk te doen.
Het is op een boerderij moeilijk de klus
waar je aan begonnen bent af te maken,
omdat er steeds onverwachte dingen
gebeuren. Om ervoor te zorgen dat
iedereen meehelpt, mogen de hulpboeren
tijdens het ochtendprogramma kiezen
voor een bepaalde klus. Door middel van
kaarten met een pictogram weet
iedereen wat er gedaan kan worden. Het
was de eerste keer wel even wennen,
maar nu werkt het prima voor iedereen.
In de kolom hiernaast ziet u als voorbeeld
2 kaarten. Weet jij welke kaart is voor
konijnen water geven en welke kaart is
voor kippen voeren??

Meer info?
Bel: 06-42998630

EVALUATIES. De aankomende tijd
(3 mnd) willen met alle deelnemers een evaluatie houden.
Tijdens deze gesprekken met
deelnemers en ouders/verzorgers
kan aangegeven worden wat wel
en wat niet goed gaat, zodat wij
als zorgboerderij ook echt zorg op
maat kunnen bieden. Om dit
praktisch te houden kan dit bij de
woensdaggroep bij voorkeur van
17.00 uur tot 17.30 uur, en bij de
zaterdaggroep van 16.00 tot 16.30
uur.
BOERENNIEUWS.
-Zoals sommige mensen wel gezien
hebben, staan er grote strobalen
op de boerderij. Dit is het stro van
het graan dat nu als voer gebruikt
wordt bij de koeien.
- Het is erg nat buiten, dus blijven
de koeien ’s nachts binnen.
- De mais op het land is al aan het
afrijpen en het laatste gras wordt
geoogst. Dan is er weer voldoende
voervoorraad om de winter door te
komen.
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