BalloohOEve!
NIEUWSBRIEF 19
BEDANKT!!!
We staan aan het einde van het jaar. Opnieuw een jaar waarin we te maken hadden
met corona en de maatregelen die daarbij horen. Het is voor ons geweldig om te
ervaren hoe betrokken iedereen hierbij is. We merken steeds dat iedereen zijn
verantwoordelijkheid neemt. Er is niemand die het risico wil lopen dat er een
besmetting op de boerderij komt.
Iedereen houdt zich aan de regels. Het is zo goed om dat te merken.
Ook in de corona-maatregelen doen we het echt samen!
Bedankt aan iedereen voor deze betrokkenheid en oplettendheid.
Helaas moeten we vanwege corona de Kerstbrunch weer annuleren.
We hopen in het voorjaar, misschien met Pasen, een brunch te kunnen organiseren.
Allemaal hele fijne feestdagen en tot volgend jaar!
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Ons oudste paard, die al voor
de start van de zorgboerderij
bij Klaas en Jannie was, hebben
we helaas moeten laten
inslapen.
De laatste tijd was Binky niet fit
meer, hij kon niet meer zonder
pijnmedicatie. Dit is voor hem
en iedereen het beste.

Deelnemersraad
In november is de raad bij elkaar
geweest. Alidus is als nieuw lid bij de
deelnemersraad gekomen; fijn! Nu zijn
we weer compleet.
De deelnemersraad heeft toestemming
gegeven aan het team van begeleiders
om scholingsdagen te volgen. Om dit
met het hele team te doen mag de
boerderij maximaal twee keer per jaar
een dag sluiten.

Thomas

Hout snipperen

Mijn naam is Thomas en
ben 18 jaar, word bijna
19 jaar. Sinds 11 mei
2021 loop ik hier al stage
en in januari kom ik hier
werken. Ik ben vaak te
vinden in de moestuin
en ik kom zelf op de
fiets.

Afgelopen week hebben we
weer hout gesnipperd in het
bos. Iedereen ging mee. We
hebben de hele ochtend
gesnipperd. De snippers zijn
voor het nieuwe kippenhok.
De kippenboys zijn er dolblij
mee! Ook de paardengroep
krijgt wat voor het pad. Zo
kunnen we fris en fruitig het
nieuwe jaar in.

Nieuwe bus
De witte bus is ingeruild; we hebben nu
twee dezelfde zwarte bussen.
Binnenkort komt er een kleine auto bij;
zowel voor de zorgboerderij als de
winkel is het handig dat er een
vervoermiddel extra is.

Winterse gezelligheid
Nu het lekker warm is in de
kippenschuur kan er weer volop
binnen gewerkt worden. Zo werden
er een hele boel vogeltaarten
gemaakt, kniepertjes gebakken en
in de laatste week voor de vakantie
ook nog oliebollen! En dit natuurlijk
allemaal onder het genot van een
gezellig kerstmuziekje.

