Natuurbeheer
In het natuurgebied Drentsche Aa lopen onze koeien en
doen wij het natuurbeheer.
Het hout wat gekapt wordt zagen we in kleine stukken.
Deelnemers en begeleiders mogen dit werk doen als ze de
cursus met goed gevolg hebben afgerond. Jaarlijks wordt
deze cursus herhaald om veilig te kunnen blijven werken .

Adres en Contactgegevens
De Balloohoeve ligt in het mooie en rustige dorp
Balloo, midden in het met 5 sterren bekroonde
Nationaal Beek-en Esdorpenlanschap Drentsche Aa.

Familie Paasman
Balloo 52
9458 TC BALLOO

06 48736497 (Klaas)
B.g.g.: 06 2804 9638 (Jannie)
E-mail: info@deballoohoeve.nl
www.deballoohoeve.nl

Dagindeling
De werkdag wordt begonnen met gezamenlijk koffiedrinken. We bespreken en verdelen het werk van de dag. Er
wordt zowel individueel als in groepjes gewerkt. Tijdens de
pauzes voor koffie en lunch wordt het volgende dagdeel
besproken en verdeeld. Om 16.00 uur sluiten we weer af
met een kop koffie of thee.

Visie & Werkwijze
De rust en ruimte van het bedrijf passen we ook toe in onze begeleiding.

Openingstijden
Zorgboerderij

ma-vrij

9:00 - 16:00

Kindergroep

za

10:00 - 16:00

Winkel, theeschenkerij

ma-za

9:00 - 16:00

en ijsmakerij

zo

10:30 - 17:00

De deelnemer staat centraal; we kijken naar positieve en
gezonde kanten. Elke deelnemer kan te allen tijde zichzelf
zijn en hoeft zich niet te bewijzen. Samen kijken we naar
welke interesses en mogelijkheden iemand heeft. We kijken samen welke begeleiding iemand nodig heeft. Elke
deelnemer werkt in zijn eigen tempo en aan zijn eigen
doelen.

nov. - mrt gesloten

Welkom op zorgboerderij
de Balloohoeve

Doelgroep

Werkzaamheden

Kleindieren

Sinds 2006 bestaat onze zorgboerderij. We bieden dag-

De Balloohoeve is een gemengd agrarisch bedrijf.

Op onze boerderij hebben we kippen, konijnen, cavia’s en

besteding aan mensen met een verstandelijke beperking

Naast het houden van Charolais-koeien wordt er

vogels. De dagelijkse verzorging van deze dieren wordt

of een psychische aandoening. Iedereen die een indicatie

jaarlijks maïs, zetmeelaardappelen en graan verbouwd.

gedaan door deelnemers.

dagbesteding of begeleiding groep heeft, kan bij ons te-

In onze biologische winkel verkopen we eigen

recht. Of dit nu vanuit de WLZ, de WMO of de jeugdwet is.

producten, biologische en streekproducten .

Ook maakt het niet uit of je de begeleiding via een PGB of
ZIN regelt.
Onze zorgboerderij heeft het kwaliteitskeurmerk van de
Federatie Landbouw en Zorg. In overleg met elke deelnemer worden individuele doelen en afspraken gemaakt.

Tuin
Koeien en paarden
Kindergroep
Op zaterdag bieden wij begeleiding aan kinderen van
6 -16 jaar die een indicatie hebben voor begeleiding. Op
die dag mogen de kinderen helpen bij de werkzaamheden
en is er natuurlijk veel ruimte om te spelen en te ravotten
op ons erf. Dit alles gebeurt onder deskundige begeleiding
van ons team. Wij hebben de mogelijkheid om de kindergroep uit te breiden, en bij voldoende aanmelding kan er
ook op woensdag- en vrijdagmiddag begeleiding geboden
worden.

In onze moestuin en kas verbouwen we groenten, fruit en
kruiden. Het hele jaar door werken we aan het proces van
voorbereiden, zaaien, planten, onderhouden en oogsten.

Op onze zorgboerderij hebben we paarden en pony´s.
Deze worden verzorgd, geborsteld, geknuffeld. Ook
wordt er onder begeleiding op gereden.
Onze koeien lopen in het natuurgebied. Dagelijks wordt
gecontroleerd of de kudde compleet is. Om ervoor te
zorgen dat de beesten aan mensen gewend blijven,
worden ze uit de hand gevoerd.
Zowel bij de paarden als de koeien onderhouden we
hun leefgebied.

Bij ons kun je ervoor kiezen om op de zorgboerderij of
in de paardengroep te werken.
Natuurlijk is een combinatie van beide ook mogelijk.

Creatief en koken
Bij slecht weer, ter ontspanning of gewoon omdat we er
zin in hebben. Regelmatig zijn we creatief bezig; met klei,
papier, natuurlijke materialen. We kiezen een activiteit die
past bij het seizoen; waar mogelijk werken we met
materiaal uit de natuur.
Elke week wordt er een warme maaltijd bereid en
genuttigd voor en door de deelnemers. Ook op andere

manieren worden opbrengsten van de boerderij gebruikt.

