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Zorgboerderij Huiberthoeve
BELANGRIJKE DATUMS:
In verband met de COVID-19
maatregelen voorlopig geen activiteiten.
Kerstvakantie van maandag 21 december tot
en met zaterdag 2 januari is de
zorgboerderij gesloten.
Maandag 4 januari is de zorgboerderij weer
open!!

Afscheid Lucy
Alweer ruim vier jaar loop ik rond op de
Huiberthoeve. Nu is het tijd voor een andere
uitdaging, alhoewel ik de Huiberthoeve
natuurlijk niet helemaal kan missen. Ik blijf
nog komen op de zaterdag (en af en toe
doordeweeks om in te vallen
). Het is dus
geen definitief afscheid, maar het zal wel
anders gaan worden, zowel voor mij als voor
de andere mensen die op de Huiberthoeve
komen.

Nieuwsflits
In deze bijzondere tijd zijn we blij met de
mooie dingen op de zorgboerderij zoals onze
hond Donna die een pup heeft gekregen.
Helaas duurde het lang en is de pup
uiteindelijk met de keizersnee geboren.

Maar het gaat goed met onze hond Donna en
de pup, om de ongeveer 3 uur geeft Donna
haar pup Tommy melk, de andere tijd
verblijft Tommy nog in een soort couveuse.
Bij de konijnen is er een nestje jonge
konijnen geboren in het groepshok. Het ziet
er naar uit dat
de konijntjes
over een paar
dagen vrolijk
rond huppelen
door het hok.

De afgelopen vier jaar heb ik niet alleen heel
veel geleerd, maar ook echt een onwijs leuke
tijd gehad. Ik heb altijd erg genoten van de
deelnemers, mijn collega´s, de dieren op de
zorgboerderij en de activiteiten die wij
uitvoeren op de zorgboerderij. De afgelopen
jaren heb ik vooral veel individuele
begeleiding gedaan, wat ik erg leuk vind om
te doen en wat ik ook zeker ga missen.
Daarnaast ga ik ook alle mensen op de
Huiberthoeve heel erg missen.
Ik vond het erg leuk om samen met de
deelnemers met de paarden bezig te zijn of
te knuffelen met de kittens en de kleine
konijntjes. Daarnaast vond ik het erg tof om
een aantal jaren geleden te helpen met Pien
in te rijden, het te begeleiden van de
deelnemers in de omgang met Pien en dat
Pien en Gerdien bij mij thuis zijn wezen
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logeren. De ritjes naar de voedselbank of
naar Versluis waren ook altijd erg leuk om te
doen. Maar ook de teamuitjes waren altijd
erg gezellig!
Ook de jeugdprogramma’s in de vakantie
vond ik altijd leuk om te doen. Wat ik altijd
fijn vond was dat de deelnemers altijd erg ìn
zijn voor de activiteiten die ik heb bedacht
en daar ook enthousiast over zijn. Eigenlijk
heb ik de afgelopen vier jaar zoveel leuke
dingen gedaan dat ik niet kan benoemen wat
nou eigenlijk het leukste was..
Niet alleen ik ga
jullie missen,
maar ook Hunter
zal jullie
aandacht en
liefde zeker
missen! Ook
Hunter vond het altijd erg leuk om naar de
Huiberthoeve te komen en is dankzij jullie
allemaal ook zo’n lieve, leuke hond geworden.
Gelukkig heeft Hunter een paar jaar terug
van jullie zo’n mooie mand gehad. Die staat
nog steeds in mijn huis en wordt heel vaak
door Hunter gebruikt.
Erg jammer vinden we het dat Lucy ons gaat
verlaten, we gaan haar missen! We wensen
haar veel succes met haar nieuwe baan als
jongerenwerker!

Voorstellen Hanneke
Mijn naam is Hanneke den
Hartog, en ik volg de
opleiding: persoonlijk
begeleider specifieke
doelgroepen. Sinds 3
november tot eind
oktober volgend jaar hoop
ik stage te lopen op de
Huiberthoeve. Eind volgend jaar hoop ik mijn
studie te gaan afronden.

Zelf woon ik op een boerderij, waar ik ook
meehelp. Daarnaast heb ik ook ervaringen
met mensen met een beperking. Mijn broer
en een nichtje hebben een beperking. Door
hen is mijn passie ontstaan om mensen een
zo goed mogelijk plekje te geven waar ze
zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. De
Huiberthoeve vind ik een mooie plek waar ik
mijn ervaringen kan vergroten, en een hoop
nieuwe dingen kan leren. Ik hoop op een
mooie, gezellige tijd.

COVID-19
De Corona heeft invloed op de activiteiten
op de zorgboerderij. We wassen veel onze
handen, hebben desinfectiezuilen bij de
buitendeur en we dragen mondkapjes op de
zorgboerderij. We hopen dat we op die
manier de Corona zoveel mogelijk buiten de
Huiberthoeve houden.
We bedanken iedereen voor zijn of haar
medewerking bij het naleven van de
maatregelen, looproutes, veranderingen in
het vervoer etc.

Sinterklaas
Dit jaar helaas geen
sinterklaas feest, maar
sinterklaas heeft wel aan
ons gedacht en voor
iedereen iets gebracht!

Kerstfeest
Een kerstfeest thuis dit jaar. We wensen
iedereen hele fijne kerstdagen en een goede
jaarwisseling!

Tot slot
Heb je vragen, ideeën, tips of dingen
waarover je graag zou willen horen in de
nieuwsflits, laat het ons dan weten.
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Team Huiberthoeve
Erik en Geeke Bassa

