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Voor meer
informatie kijkt
u op

ONZE NIEUWE MEDEWERKERS,
WE STELLEN ZE GRAAG EVEN AAN
JULLIE VOOR;

WWW.ZORGBOERDERIJ
DERUIGEVELDEN.NL

Volgt u ons al op
Facebook of Insta??
Leuk hoor, om af en toe een
foto van de hulpboeren voorbij
te zien komen…

Marleen de Kock (1959): Marleen is een “oude bekende” op de
boerderij. Ze is vanaf de opstart van de woonboerderij werkzaam geweest als
ondersteunend medewerkster, daarna is ze gaan werken op een woning binnen
S&L Zorg en via dagbesteding nu bij ons op de zorgboerderij aan het werk.
Marleen werkt 3 dagen in de kantine en knutselruimte.

Luc Landschauer (1986): Luc heeft verschillende banen gehad van
varkens verzorger, radiomaker tot medewerker op andere zorgboerderijen. Nu
Luc niet meer in Limburg woont en de vacature op onze zorgboerderij voorbij
kwam, besloot hij te solliciteren. Luc werkt 3 dagen momenteel voornamelijk
met de jongens van de woonboerderij vanuit de Lodge. Luc pakt ook samen
met de hulpboeren de HenK (Hulp & Klus) werkjes op.

Margot Veraart (1990): Margot werd aangestoken door het
enthousiasme van onze thomashuis hulpboerinnen, wanneer zij ze op kwam
halen na hun werkzaamheden. Toen de vacature voorbij kwam besloot ze haar
werk bij SDW op te zeggen en voor haar “droombaan” te gaan. Margot werkt 3
dagen op de zorgboerderij waarvan 2 aan de kant van de woonboerderij. Op
woensdag draait ze de buitenclub vanuit de Boshut.
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Vic van Peer (2000): Leerling 1ste jaars Maatschappelijke Zorg. Vic werkt 2
dagen mee op de zorgboerderij voornamelijk draait hij de buitengroep bij de
dieren en in de tunnelkas. Vic is sportief aangelegd en gaat graag tussen de
middag een potje voetballen of wandelen met de hulpboeren die daar behoefte
aan hebben.

Stagiaires dit jaar zijn Naomi & Danique. Naomi kan haar
creativiteit goed kwijt op de boerderij, ze helpt de hulpboeren enthousiast met
het maken van de mooiste knutselwerkjes. Danique wil later zelf een
zorgboerderij beginnen en is dus samen met de hulpboeren, graag buiten om
de beestjes goed te verzorgen.

WE ZITTEN NIET
STIL…..

3

DE BOSHUT & LODGE
Afgelopen jaar vroeg ineens heel veel aanpassingen, van ons maar zeker ook
van onze hulpboeren. Wat mooi dan, dat je uit zo’n onzekere en vervelende
tijd ook kan komen tot andere inzichten…
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Zo bleek het werken vanuit kleinere groepjes eigenlijk wel prettig te werken.
Vandaar dat we aan de slag zijn gegaan. De naam van de boshut werd
bedacht door de hulpboeren, ze mochten helpen met het slopen van de oude
keet. Helpen met het weer opbouwen zoals het plamuren van de gipsplaten,
schilderen van de deuren en kozijnen, beitsen van de kasten. Zo kwam ineens
de 2de kantine in zicht met aansluitend een knutselruimte, toilet gebouw en
omkleedplaats.

Dan onze Lodge in de loods, een ruimte waar de jongens van de
woonboerderij afgelopen jaar veel hebben vertoeft om zo veel mogelijk in hun
eigen bubbel te zijn en corona besmetting te voorkomen.
In deze Lodge is een werkplek voor o.a. hout bewerking en
sloopwerkzaamheden gecreëerd met aansluitend een knutsel, ontspanning &
rust ruimte in wording.
Deze werkplek kan in een later stadium aangesloten worden op de
paardenboxen die er nu al achter staan zodat we een poetsplek hebben voor
Fetiche het paard en onze 5 ezeltjes. Een poetsplek waar je vanuit de Lodge
een prachtig uitzicht op hebt.
Boven de Lodge komt een 3de kantine met tevens ruimte voor sport & spel.
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“Feestvarkens
op de
Ruige
Velden.”

EN DAN, ZIJN
WE INEENS

20 JAAR
VERDER!!
Wat is die tijd voorbij gevlogen.
Tegen de hulpboeren zeggen we
altijd; “Dat komt omdat je het zo
naar je zin hebt, dan vliegt de
tijd”.
Dat blijkt helemaal waar…..
1 mei 2001, Jeffrie, Jack, Johan, Erik, Mark,
Peter en een aantal andere hulpboeren
hebben hun eerste werkdag als hulpboer op
onze zorgboerderij. De tunnelkas, die stond
er en de kantine was net klaar voor
gebruik. Wat spannend, we gaan echt
beginnen, hoe zouden de hulpboeren het
vinden??
Het heeft goed uitgepakt, heel goed, we
hebben echt nog geen seconde spijt gehad
van de stap die we toen genomen hebben….

Hoe bijzonder is het dat de hier boven
genoemde hulpboeren 20 jaar later, nog
steeds als hulpboer werken op de Ruige
Velden.
Toen we begonnen met onze zorgboerderij,
zaten we bij de eerste 30 zorgboerderijen
van Brabant!! Toen voor velen een
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onbekend fenomeen, nu inmiddels niet
meer weg te denken uit zorgland.

In de loop van de jaren hebben we een
mooie woon & werkplek opgebouwd. Hier
hebben we samen heel hard aan gewerkt.
We hebben veel hulp gehad van familie &
vrienden. Na de eerste 7 jaar zelf de
zorgboerderij te hebben gedraaid, zijn we
later gaan werken met enthousiaste en
ondernemende collega’s die net als wij met
hart en ziel, staan voor onze hulpboeren.

Bomen zijn gepland, hekken gezet, stallen
gebouwd, paden aangelegd….en nu na 20
jaar zijn we nog steeds bezig. “Jullie zijn
ook altijd aan het bouwen” is iets wat we
vaak te horen krijgen.
Als je goede zorg wil bieden, dan vraagt dat
soms om aanpassingen. Zo zijn niet alleen
wij als boer en boerin 20 jaar ouder
geworden maar ook een aantal van onze
hulpboeren. Hun zorgvraag is soms ook wat
veranderd, als voorbeeld hierin geldt voor
sommigen het niet meer “hard” willen
werken buiten maar liever binnen aan de
slag gaan met een breiwerkje. Daar passen
we de groepen en werkzaamheden dan ook
graag op aan.
Er zijn in de afgelopen jaren ook veel
nieuwe hulpboeren & boerinnen
bijgekomen. Nu zit het aantal op 33 en zijn
er op sommige dagen 28 hulpboeren
aanwezig.
Wow…wat zijn we daar trots op!!
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De groep heeft een leuke diversiteit, de
jongste is 10 en de oudste is 60 jaar oud. De
zorgzwaarte is ook wisselend wat soms
weer leuke verrassende momenten met
zich mee brengt.
De steeds groter wordende groep met
jongeren, werkt heel graag buiten mee, of
hebben hun eigen taken in de varkensstal.
Het geeft hen voldoening, het doen van
belangrijk werk, ze voelen zich
gewaardeerd en kunnen het werk op eigen
tempo volbrengen. Ook voor deze groep
passen we de werkzaamheden graag aan.

Wat jammer dat ons 20 jarig jubileum
samen valt met Corona, helaas staat dit een
groot feest in de weg, maar…wat in het vat
zit verzuurt niet!!
Dat feestje komt er nog wel…voor nu passen
we het gewoon aan, daar zijn we als team
creatief en flexibel genoeg voor ☺
Wat hebben we samen een mooie boerderij
weggezet. Een fijne werkplek voor velen en
voor een paar mazzelaars een prachtige
woonomgeving.
En het bouwen en plannen maken….daar
zijn we nog lang niet mee klaar!! Op naar de
volgende 20!! Joehoe!!
Dan tot slot kun je via de volgende link;
https://youtu.be/jinlczM5Pn8 het filmpje
bekijken dat we samen met onze
hulpboeren hebben opgenomen “Het is
Feest, Feest, Feest” !!!
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SAMEN GENIETEN MET EEN GROTE
G….
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ZORGEN MOET JE DOEN, NIET
MAKEN!!
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DE DAGELIJKSE VITAMINE A,
DE A VAN AANDACHT…
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