Hallo allemaal,
Allereerst voor iedereen de beste wensen voor het nieuwe jaar! We hopen dat jullie
heerlijke kerstdagen en een spetterende jaarwisseling hebben gehad. Als we terugkijken
was het een jaar met mooie momenten, maar in sommige gezinnen ook hele verdrietige
gebeurtenissen. We hopen dat dit jaar iedereen vooral veel gezondheid en geluk zal
brengen. Voor nieuwe personeelsleden & ouders en verzorgers een speciaal welkom!

Stoppen met logeren op de locatie in Zoetermeer:
Afgelopen maand hebben wij aan de ouders en verzorgers en verwijzers van onze cliënten
die bij ons logeren op locatie Zoetermeer gemeld dat we het overnachten op deze locatie
beëindigen.
Doordat het cameratoezicht afgelopen twee jaar niet meer was toegestaan en camera's
boven uitgeschakeld waren op de monitor is het logeren afgelopen jaren al met meer dan
50 % verminderd, omdat veel kinderen en jongeren hier gebruik/misbruik van maakten.
Voor ons als zorgprofessionals een uitdaging om met de overgebleven kinderen en
jongeren het logeren zo goed mogelijk te laten verlopen.
Het idee dat in uiterste nood en met kennisgeving aan cliënten en ouders beelden
teruggekeken zouden kunnen worden op de harde schijf, was voor ons nog een reden om
met een klein aantal cliënten verder te kunnen gaan met logeren.
Woensdagmiddag 04-12-2019 moesten wij deze camera's direct verwijderen en is er
daarna nogmaals een gesprek geweest met onze adviseur van 's Heeren Loo, Gemeente
Zoetermeer en H10, waarbij verschil van inzicht over veiligheid en privacy wederom is
besproken en toegelicht door ons.
Conclusie is helaas dat de camera's ook met toestemming van ouders en cliënten niet
worden toegestaan. Dit is de wet en verdere discussie blijkt zinloos.
Voor ons een reden het logeren te beëindigen, omdat wij verantwoordelijk zijn voor de
cliënten die bij ons overnachten en de verantwoording op deze maner niet meer kunnen
en willen dragen, omdat kinderen en jongeren in dezelfde ruimte slapen.
Het betreft een kwetsbare, maar diverse groep kinderen en jongeren die vanuit
verschillende achtergronden en met verschillende problematiek op de zorgboerderij zijn en
waarbij het logeren een waardevolle aanvulling is.
Dit is ook besproken met de vertegenwoordiger van de Gemeente Zoetermeer,
contractmanager jeugd en vertegenwoordiger van de H 10.
We begrijpen dat dit een grote teleurstelling is voor zowel onze cliënten als voor
ouders/verzorgers en mogelijk ook voor verwijzers uit andere Gemeenten.
Concreet:
- logeren in vakanties vervalt, (ook indien dit al was besproken en toegezegd).
Overdag blijven deze dagen gewoon staan of kunnen in overleg ook vervallen.
- Het doordeweekse logeren eindigt eind januari. In overleg kan nog worden
meegegeten in de avond.
- Vaste logeerweekend in Zoetermeer.
6, 7 en 8 maart is de laatste keer en zullen we feestelijk afsluiten met elkaar.
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We hebben het logeren in Zoetermeer bijna 9 jaar met heel veel plezier aangeboden en
dit zelf ook als heel leuk ervaren, evenals de begeleiders die aanwezig waren.
We willen jullie allen ook bedanken voor het vertrouwen wat jullie in ons hadden.

Sommige mededelingen blijven terugkomen, niet alleen omdat ze belangrijk zijn maar
ook voor de nieuwe lezers van de nieuwsbrief.
➢
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➢
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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!!!
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
E-mail:
zorgboerderijzoetermeer@gmail.com
- Telefoonnummer locatie Hazerswoude-Dorp:
06-12065779
e-mail: zorgboerderijhazerswoude@gmail.com
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.
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 ☺
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.
!! Aan-afmelden vakantieweken !!:
In de vakantieperiodes van de scholen en de zorgboerderij gaan wij ervan uit dat de
kinderen/jongeren van de zaterdag wel komen.(behalve 8-15 en 22 augustus) Als
ze niet komen dan kunt u ze (tijdig) afmelden via de mail. Voor alle kinderen die
doordeweeks komen gaan wij ervanuit dat zij vakantie hebben en niet komen.
Doordeweeks zijn we dan wel open en is uw kind zeker welkom na aanmelding via mail
en akkoord vanuit ons. Maar vol =vol , dus tijdig aanmelden heeft de meeste kans
Zomervakantie zaterdag 8 tm zaterdag 22 augustus zijn wij gesloten maar wel
geopend op aanvraag. Dan draaien wij op beperkte schaal. Hiervoor kunt u een
aanvraag doen
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Voor mijn masterthesis ben ik op zoek naar
kinderen van 6-12 jaar met Developmental
Coordination Disorder (DCD) en/of
Attention Deficit Hyperactivity Disorder
(ADHD) die het leuk vinden om spelletjes te
spelen (o.a. op de Wii). Je draagt daarmee
gelijk bij aan onderzoek naar verdeelde
aandacht en motorische dubbeltaken! Voor
dit onderzoek ben ik verbonden aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Er wordt op 2
verschillende momenten getest, 30-45min.
per keer (individueel), omg.
Leidschenveen/Zoetermeer (indien er
meerdere geïnteresseerden zijn buiten deze
omgeving maar wel op 1 plek, is dat bespreekbaar)
Komt jouw zoon/dochter/neefje/nichtje/oppaskindje hiervoor in aanmerking en lijkt hem
of haar dit leuk? Laat het mij weten via een PB of samira.van.unnik@gmail.com. Ook
voor meer informatie mag je mij natuurlijk contacten!

Hoi allemaal, mijn naam is Merel van Engelenhoven en ik kom jullie team
versterken in de functie van orthopedagoog. Ik woon in Waddinxveen, samen
met mijn lieve vriend Otis en onze twee vogeltjes. In mijn vrije tijd speel ik graag
harp, en vind ik het leuk om te lezen. Voor ik bij jullie ben komen werken heb ik
al verschillende functies gehad, waarbij ik vooral veel diagnostiek heb gedaan.
In mijn vorige baan was ik gedragswetenschapper bij de gezinshuizen van
Jeugdformaat. Dit werk deed ik met veel plezier, maar nu is het tijd voor een
nieuwe uitdaging. Vanaf februari zullen jullie mij regelmatig zien lopen op de
zorgboerderij in Hazerswoude. Ik heb er veel zin in om bij jullie te beginnen en iedereen te leren
kennen. Tot binnenkort!
Hallo allemaal,
Mijn naam is Laura (26) en sinds 2 januari 2020 ben ik werkzaam bij Zorgboerderij
Swaenensteyn op de locatie in Hazerswoude-Dorp. Ik
heb Toegepaste Psychologie gestudeerd en daarnaast
heb ik de opleiding Instructeur paard & gedrag bij
Annemarie van der Toorn afgerond. Ik heb stage
gelopen en gewerkt in het forensisch centrum
Teylingereind waarna ik aan de slag ben gegaan bij de
Kessler Stichting. Omdat ik het werken met kinderen
en jongeren miste ben ik opzoek gegaan naar een
andere baan. Toen ik hoorde over de Zorgboerderij
was ik direct enthousiast omdat ik hier mijn passie
voor paarden (en dieren) en het werken met kinderen
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kan combineren. Naast mijn werk ben ik veel te vinden bij mijn paard Coos. Hij staat
gestald op een kleinschalige natuurlijke stalling die onderdeel is van een kinderboerderij.
Ik heb Coos gekocht toen hij een veulen was en sinds vorige jaar zomer zijn we samen
aan het trainen op de crossbaan.
Mochten jullie nog vragen hebben stel ze gerust!
Groetjes,Laura

Logeerweekenden
17,18,19 januari
31 jan, 1 & 2 feb
14, 15, 16 feb
6, 7, 8 maart
20, 21, 22 maart
17, 18, 19 april
15, 16, 17 mei
19, 20, 21 juni
10,11,12 juli
18,19,20 september
16,17,18 oktober
20, 21, 22 november
18, 19, 20 december

Logeerweekend Hazerswoude
Logeerweekend Zoetermeer
Logeerweekend Hazerswoude
Laatste! Logeerweekend Zoetermeer
Logeerweekend Hazerswoude
Logeerweekend Hazerswoude
Logeerweekend Hazerswoude
Logeerweekend Hazerswoude
Logeerweekend Hazerswoude
Logeerweekend Hazerswoude
Logeerweekend Hazerswoude
Logeerweekend Hazerswoude
Logeerweekend Hazerswoude

Vakanties en kampen
Maandag 24 feb t/m vrijdag 28 feb
Dinsdag 28 april t/m zaterdag 8 mei
Vrijdag 17 juli t/m vrijdag 28 augustus
Maandag 20 t/m woensdag 22 juli
Maandag 27 t/m woensdag 29 juli
Zaterdag 8 aug t/m zaterdag 22 aug
Maandag 24 aug t/m zat 29 aug
Maandag 19 okt t/m vrijdag 23 okt
Maandag 21 dec t/m vrij 1 jan

Voorjaarsvakantie aanmelding mogelijk doordeweeks
Meivakantie LET OP! 5 mei gesloten! aanmelding mogelijk
Zomervakantie aanmelding mogelijk
Ponykamp incl. 2 nachten logeren nog plek vol=vol
Avonturenkamp incl.2 nachten logeren nog plek vol= vol
Boerderij gesloten, begeleiding mogelijk op aanvraag!
Boerderij geopend. aanmelding mogelijk
Herfstvakantie aanmelding mogelijk
Kerstvakantie aanmelding mogelijk

Feestdagen
Woensdag 1 januari
Vrijdag 10 april
Maandag 13 april
Maandag 27 april
Dinsdag 5 mei
Donderdag 21 mei
Maandag 1 juni
Vrijdag 25 december

Nieuwjaarsdag GESLOTEN!
Goede Vrijdag tot 16.00u GEOPEND, wel aanvragen!
2e Paasdag GESLOTEN!
Koningsdag GESLOTEN!
Bevrijdingsdag GESLOTEN! (let op dit is eens in de 5 jaar)
Hemelvaartsdag GESLOTEN!
2e Pinksterdag GESLOTEN!
1e Kerstdag GESLOTEN!
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Zaterdag 26 december
Vrijdag 1 januari 2021

2e Kerstdag GESLOTEN!
Nieuwjaarsdag GESLOTEN!

Hierbij nogmaals het stukje waarin de cliëntenraad zich voorstelt omdat er weer nieuwe
kinderen/jongeren zijn gestart en wij nog steeds op zoek zijn naar iemand die zicht bij de cliëntenraad
wil aansluiten!
Wij zijn de moeders van Najim (Sandra), Daan (Nathalie) en Arthur (Marijke) en vormen
samen de cliëntenraad van zorgboerderij Swaenensteyn. Onze kinderen gaan naar de
locatie Hazerswoude dorp, maar we zijn er ook voor de locatie Zoetermeer. De
cliëntenraad is er om voor de gemeenschappelijke belangen van de cliënten (de
kinderen) op te komen. Wij zijn nog in oprichting en hebben ons officieel aangesloten bij
het landelijke steunpunt voor de medezeggenschap van zorginstellingen.
De Cliëntenraad behartigt de belangen van de kinderen en jongeren, die gebruik maken
van het zorgaanbod van zorgboerderij Swaenensteyn.
Via deze weg bieden we ouders en verzorgers de kans om mee te kunnen praten over de
zorg die wordt aangeboden door de zorgboerderij.
De Cliëntenraad heeft ‘het recht van advies en instemming’. Dit betekent dat de
Cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies kan
geven aan de zorgboerderij over onderwerpen die voor
de cliënten van belang zijn. Advies kan worden
gegeven over algemene zaken, bijvoorbeeld over
wijzigingen in het beleid, de kwaliteit van de geboden
zorg en de veiligheid van de kinderen.
De Cliëntenraad van de zorgboerderij wil een
vraagbaak zijn voor ouders en heeft regelmatig overleg
met de directie (5 á 6 x per jaar) van zorgboerderij
Swaenensteyn.
We zijn nog op zoek naar ouders, heel graag van de
locatie Zoetermeer, die ons komen versterken in de
cliëntenraad.
Heb je vragen, opmerkingen, of wil je met ons mee
doen mail dan clientenraadswaenensteyn@gmail.com

Vandaag (10 januari 2020) is er in Hazerswoude een start
gemaakt aan de bouw van een nieuwe educatieruimte. De
voormalige ruitersportzaak (webshop) van Thomas is verkocht en
in deze ruimte wordt verbouwd tot educatieruimte. Er komt
bijvoorbeeld ook een wasmachine en droger waar
kinderen/jongeren kunnen worden geholpen/voorbereid op het
zelfstandig doen van huishoudelijke taken. Het wordt ook een plek
voor de jongeren om af en toe even te chillen met een grote tafel
waaraan ze spelletjes kunnen doen. Er komt ook een keukentje
zodat er ook weer een extra ruimte is om te eten waardoor de
drukte in de andere ruimtes iets meer verdeeld wordt.
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