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Hallo allemaal, 

Hierbij Nieuwsbrief nummer 21! Een speciaal welkom voor nieuwe kinderen/jongeren, 

ouders/verzorgers hiervan en nieuwe collega’s! 

 

 

➢ In januari 2019 hebben wij op de locatie Hazerswoude Dorp onze eerste audit gehad 

om het kwaliteitskeurmerk te behalen. Wij zijn met vlag en wimpel geslaagd. De 

auditor was ontzettend onder de indruk en vindt dat wij met elkaar ontzettend trots 

mogen zijn! Natuurlijk hadden wij het gevoel goed bezig te zijn, maar altijd leuk 

om bevestiging en een hele positieve beoordeling te krijgen! 

➢ In Zoetermeer wordt momenteel druk gebouwd 

aan een aanbouw. Hierin worden lokalen voor 

educatie gerealiseerd. Hierbij alvast een foto: 

➢ Babynieuws!!! 

Thomas (oudste zoon van 

Bert & Adriënne) & Sophia 

verwachten hun eerste 

kindje in september 

2019!!! 

➢ Wij zijn op beide locaties bezig met voorlichtingen voor 

de kinderen/jongeren. Onderwerpen die o.a. aan bod zullen 

komen zijn seksualiteit, pesten, cybercriminaliteit en 

voeding. 

➢ Op dinsdag 12 maart zijn wij vanuit de locatie in 

Hazerswoude naar de Koninklijke stallen in Den Haag geweest. We hebben daar 

een rondleiding gekregen en veel informatie ontvangen. We waren allemaal onder 

de indruk van de prachtige koetsen, mooie en lieve paarden en het hele terrein! De 

vader van een deelnemer op de boerderij heeft dit geregeld, hartelijk dank 

nogmaals! 
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Sommige mededelingen blijven terugkomen, niet alleen omdat ze belangrijk zijn maar 

ook voor de nieuwe lezers van de nieuwsbrief. 

➢ Op zaterdag 8 juni 2019 sluit de zorgboerderij om 15.00u ivm personeelsuitje!! 

➢ Meivakantie! Van maandag 22 april t/m 3 mei is het meivakantie. Voor alle vakanties 

(dus ook de meivakantie) geldt dat de zaterdagkinderen gewoon verwacht worden. In 

geval van eigen vakantie kunt u uw kind natuurlijk bijtijds afzeggen. Voor alle overige 

kinderen geldt dat deze in overleg kunnen komen als er plaats is. We rekenen er alleen 

op dat uw kind komt indien hij/zij is aangemeld en hier door ons akkoord op is 

gegeven.   

➢ Hierbij nogmaals de telefoonnummers van de werktelefoons. Er is overdag altijd een 

personeelslid die deze telefoon bij zich draagt dus zijn er belangrijke zaken kunt u 

appen/bellen op deze nummers! 

- Telefoonnummer locatie Zoetermeer:   06-12236255 

- Telefoonnummer locatie Hazerswoude-Dorp:  06-12065779 

➢ Tassencontrole mogelijk! Wilt u uw kind erop wijzen dat vuurwerk, aanstekers, 

sigaretten, snoepgoed etc. niet zijn toegestaan en dat begeleiders/directie het recht 

hebben om tassen te controleren als er een verdenking is. Dit gebeurt vrijwel nooit, maar 

ook als preventieve maatregel goed om te benoemen. 

➢ Afmeldingen: We blijven benadrukken dat het belangrijk is dat kinderen op tijd 

schriftelijk worden afgemeld. Anders zijn wij genoodzaakt om kosten in rekening te 

brengen. 

➢ Logeren: Op het logeren is een STOP en geen plaats in logeerweekenden. (Incidenteel 

in de vakanties wel) 

➢ Aanmeldingen met datum: Op sommige dagen en met name op de zaterdag en 

woensdag zijn er kinderen en jongeren die niet wekelijks komen maar om de week of 2 

weken. Wij waren hier flexibel in, maar nu willen we graag de data dat uw kind komt via 

de mail. Er zijn dagen dat we echt “vol” zitten en dan willen we teleurstellingen 

voorkomen door hierover goede afspraken te maken. Zo weet iedereen waar hij aan toe 

is. Vaste dagen kunnen worden afgemeld, geen probleem. Maar kinderen die om de week 

of onregelmatig komen graag aanvragen met een overzicht per datum via de mail zodat 

onze agenda’s ook gelijk lopen. Handig is even of oneven weken af te spreken bij de kids 

die om de week komen. Ook handig met personeel inplannen voor ons ☺ 

➢ Indicaties! 

Wij willen de ouders er nogmaals op wijzen uiterlijk 2 maanden voor afloop van de 

indicatie bij de gemeente herindicatie 

aan te vragen. Wij kunnen uiteraard een 

zorgverslag aanleveren, maar vraag dit 

ook op tijd aan. Graag zelf actie 

ondernemen, anders komt u in de 

problemen met uw budget!!! 

➢ SVB! 

Wij verzoeken iedereen nogmaals 

a.u.b. de PGB-facturen die wij zenden 

per direct door te zenden aan de SVB 

voorzien van een handtekening of 

digitaal! Hiermee wordt voorkomen dat 

wij betalingen niet ontvangen voor de 

geleverde zorg. 
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Ondanks dat ik al een aantal maanden werkzaam ben op de zorgboerderij in Hazerswoude toch nog 

even een korte introductie van mezelf. Mijn naam is Dorien Lucas, vanaf 

november ben ik werkzaam als teamleider op de locatie Hazerswoude. Ik ben 

48 jaar, moeder van twee zoons van 15 en 17 jaar en woonachtig in Alphen 

aan den Rijn. Als ik mezelf in steekwoorden moet omschrijven denk ik aan 

vrolijk, optimistisch, kritisch, humorvol en serieus.  In mijn vrije tijd ben ik 

veel buiten te vinden. Ik ontdek graag mooie plekken in de natuur wandelend 

of op mijn mountainbike. Verder ben ik in en rond het huis vaak bezig met 

mijn tuin en allerlei klussen. Daarnaast hou ik ook erg van lezen, koken en het 

bezoeken van steden.  

Voordat ik bij de zorgboerderij kwam ben ik 19 jaar werkzaam geweest binnen de organisatie Ipse de 

bruggen. Het grootste deel op een kinderdienstencentrum waar mijn werkzaamheden bestonden uit 

het begeleiden en behandelen van cliënten en het voeren van intake en voortgangsgesprekken met 

ouders. Daarnaast was ik vervangend teamleider. Vanaf 2015 ben ik werkzaam geweest in een jeugd 

en gezinsteam vanuit Ipse de bruggen. Vanuit deze functie heb ik ambulante begeleiding gegeven aan 

gezinnen, coaching gegeven aan kinderen en jongeren en was het mijn taak om veiligheid in de 

gezinnen terug te brengen of te creëren. Verder was ik ook voor scholen aanspreekpunt en heb ik veel 

samengewerkt met leerkrachten om kinderen in de klas een goede begeleiding te geven.  In die periode 

heb ik ook veel trainingen en cursussen mogen volgen waardoor ik veel extra kennis op heb kunnen 

doen. Al deze ervaringen hoop ik uiteraard in te kunnen inzetten op de zorgboerderij.  

Tot nu ervaar ik het als een heel fijne en prettige werkplek waarin er respect is voor iedereen. Kijken 

in mogelijkheden en niet in beperkingen. Ik zie een hardwerkend team dat klaar staat om het iedereen 

naar zijn zin te maken. Fijn om hier nu ook onderdeel van te mogen zijn. Ik heb er zin in dit met elkaar 

voort te zetten en elkaar uit te dagen het uiterste uit ons zelf te halen om goede zorg en ondersteuning 

te blijven geven aan onze deelnemers. 

 

 

 

Door Leanne; 
 
Op de boerderij geven wij de meeste kinderen educatie, maar educatie kan ook thuis!  
Educatie is niet alleen maar Taal, Rekenen en Aardrijkskunde. Maar juist leren in de praktijk is 
ontzettend belangrijk en vinden kinderen vaak heel leuk. 
Afhankelijk van de leeftijd kun je bijvoorbeeld:  
- Samen tafeldekken (tellen wat je nodig hebt en eventueel kleuren benoemen) 
- Uitrekenen hoeveel fruit er nodig is voor het gezin 
- Een adres opzoeken en de TomTom instellen: langs welke plaatsen rijden we 
- Boodschappen doen met contant geld: hoeveel geef je, heb je genoeg, hoeveel krijg je terug 
- Boodschappen briefje maken vanuit reclame folders en de prijzen optellen 
- Samen koken: uitrekenen hoeveel ingrediënten je nodig hebt voor een bepaald aantal personen 
- Koekjes bakken: het recept laten lezen, wat moet je doen, ingrediënten afwegen, stukjes deeg 
neerleggen in rijtjes van 3 (bv. tafel van 3) 
- Een pizza, snoepjes of taart (eerlijk) verdelen  
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- Vertellen over de dag tijdens het eten, vragen stellen aan elkaar 
- Moeilijke woorden uitleggen en omschrijven 
- Dieren verzorgen: op laten zoeken op internet wat welk dier nodig heeft 
- Helpen met klussen: wat heb je nodig, waar moeten we op letten (veiligheid) wat moet eerst, wat 
daarna... 
  
Samen leren met uw kind is helemaal leuk. Heel veel succes en vooral plezier! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Uw zoon/dochter nog niet opgegeven en wil toch meedoen? Wacht niet te lang want de kampen 

zijn in trek! De kampen zijn niet voor iedereen geschikt dus dit gaat altijd in overleg en vol is vol. 

Hier zijn de data en kosten nog even op een rijtje: 

* Ponykamp maandag 22 juli 9.00 uur t/m woensdag 24 juli 17.00 uur op de locatie in 

Hazerswoude-Dorp 

 * Avonturenkamp maandag 29 juli 9.00 uur t/m woensdag 31 juli 17.00 uur  

* Kosten ponykamp: 2x kortdurend verblijf, 6 dagdelen groep en 8 uur begeleiding ind. 

 * Kosten avonturenkamp: 2x kortdurend verblijf, 6 dagdelen groep en 6 uur bg ind. Degenen die 

geen kortdurend verblijf hebben kunnen per nacht bv 2 uur bg ind. extra inzetten. Bij problemen 

omtrent budget graag even contact opnemen. Er wordt voor aanvang van de kampen nog een mail 

gestuurd met extra informatie.  
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Deze meting is in de vorm van een enquête begin februari 2019 aan de deelnemers van 

Zoetermeer en Hazerswoude afzonderlijk via de mail gestuurd. Er is een 

responspercentage in Zoetermeer van 63,5 % en in Hazerswoude van 65%. De beide 

boerderijen komen zeer positief uit de meting. Cijfer is gemiddeld voor de locatie 

Zoetermeer een 8,9 en voor de locatie in Hazerswoude een 8,8!  

Conclusie is dat mensen heel tevreden zijn. Er zijn altijd kleine verbeterpunten over 

begeleiden qua communicatie en op één lijn zitten. Dit nemen we mee in de overdracht 

met begeleiders. Tijdens onze bijscholingen houden we ook rekening met de communicatie 

en worden regelmatig ook de interventies met elkaar besproken. 

Wij willen iedereen die heeft meegewerkt heel hartelijk bedanken en ook bedanken voor 

eventuele verbeterpuntjes! 

 

 
Op korte termijn ontvangen jullie een berichtje vanuit de Cliëntenraad waarin zij zich 

voorstellen. Wordt dus vervolgd. Wij zijn nog op zoek naar ouders van cliënten van de 

locatie Zoetermeer die zich ook willen inzetten voor de cliëntenraad!!  

Mocht u geïnteresseerd zijn of vragen hebben aan de cliëntenraad kunt u deze stellen per 

mail:  

clientenraadswaenensteyn@gmail.com 

 

Deze prachtige foto van Boris (kitten in Zoetermeer) is gemaakt door Lotte. Lotte komt al jaren bij 
ons op de boerderij en heeft zoals jullie kunnen zien een enorm fotografie-talent! 
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