Rust & ruimte om jezelf te zijn!

Nieuwsbrief winter 2014
Kwaliteitskeurmerk behaald !
In oktober 2014 hebben wij ons kwaliteitskeurmerk
voor Zorgboeren “kwaliteit laat je zien”, behaald. We
hebben het afgelopen jaar hard gewerkt om aan alle
eisen van het kwaliteitskeurmerk te voldoen en zijn
dan ook erg blij met het goede resultaat, en met het
positieve verslag dat de auditor dhr. Wim de Jong
over onze zorgboerderij heeft geschreven. Wie het
verslag graag wil lezen is
van harte welkom om dit
in te zien. Het is
aanwezig
in
de
zorgboerderij.
Als u wilt weten wat het
Kwaliteitssysteem
precies inhoudt kunt u
kijken op de website van
de Federatie Landbouw
en Zorg, maar u bent ook altijd vrij om een blik
werpen in onze kwaliteitsmap die ook op de
zorgboerderij aanwezig.

Veranderingen in de zorg.
Het komende jaar 2015 gaat duidelijk worden wat de
veranderingen in de zorg allemaal met zich mee gaan
brengen. De laatste maanden zijn er veel
bijeenkomsten geweest rondom dit onderwerp, en
gesprekken met de diverse gemeenten en andere
zorgaanbieders. Samen met andere zorgboeren in de
regio hebben we contracten kunnen afsluiten met
onder andere de gemeente Dalfsen, Ommen en
Hardenberg. Voor 2015 zal de zorg voor het grootste
gedeelte nog op de oude voet verder kunnen gaan,
wat er daarna gaat gebeuren zal in de loop van 2015
duidelijk worden. Duidelijk is in ieder geval wel dat er
gekort gaat worden op het budget, waardoor er (nog
meer) maatwerk geleverd moet worden. Dus zorg
inzetten voor de momenten waarin het het meeste
nodig is. Nu is maatwerk leveren gelukkig iets waar
zorgboeren goed in zijn, dus wij verwachten dat we er
samen met de gemeenten, onze deelnemers en hun
vertegenwoordigers zeker uit gaan komen.

Formulieren en begeleidingsplannen
Het kwaliteitssysteem vraagt dat we al onze afspraken
op papier hebben en de geboden zorg meetbaar is. Dit
brengt ook enig papierwerk met zich mee.
Van iedereen zijn er inmiddels
verschillende
formulieren meegeven, o.a met betrekking tot
vervoer en foto/ video verklaring. En zijn er evaluaties
gehouden en zorgplannen besproken. Hartelijk dank
voor alle medewerking die we hierin gekregen
hebben! Ook het komende jaar nodigen we iedereen
uit voor een evaluatie van de zorg, het bespreken van
het zorgplan en de werkdoelen van de komende
periode.
Bouw van de stal
De bouw van de stal is inmiddels bijna klaar. De
melkrobot is in februari in gebruik genomen. Naast
extra ruimte voor de koeien zijn er ook voor de
deelnemers ruimtes bijgekomen. Een skyboxkantine
die uitkijkt over de stal en een multifunctionele
ruimte, waar we bijvoorbeeld een winkeltje kunnen
openen, waar we zelfgemaakte cadeautjes kunnen
verkopen. Beneden is ook een nieuwe douche met
invalidentoilet gekomen. De afweking heeft veel tijd in
beslag genomen. Er moeten nu nog een aantal dingen
gebeuren zoals een keuken plaatsen in de kantine en
schilderwerk in de skybox, maar het eind is in zicht en
we hopen dat we in het voorjaar van 2015 het nieuwe
gedeelte helemaal in gebruik kunnen nemen. We
vinden dit wel een feestje waard en willen dit in het
voorjaar op een feestelijke manier openen. Meer
nieuws hierover volgt nog…
Ritje met de huifkar.
Begin december hebben we een ritje met de huifkar
gemaakt. Hoewel….huifkar? De huif van de kar
ontbrak, maar warm ingepakt en gezellig tegen elkaar
aangezeten was het te doen en hebben we er een
mooi tochtje van gemaakt.

Vanwege de dagen waarop Kerst en Oud-en Nieuw dit
jaar valt was de kerstvakantie niet zo’n goede
gelegenheid. Vandaar dat we nu hebben gekozen voor
de vrijdag in de voorjaarsvakantie. Er zijn al allerlei
enthousiaste ideeën aangedragen, van patatkraam,
tot pizzabakker, of allebei tegelijk.
Noteer de datum vrijdag 27 februari alvast in uw
agenda, de uitnodiging volgt nog.

Deelnemersoverleg
We hebben in 2014 3x keer een deelnemersoverleg
gehouden. Tijdens het deelnemers overleg hebben we
ook een brandoefening gedaan. Goed om te doen,
want ondanks dat we het onderwerp regelmatig
onder de aandacht brengen, merk je dat de praktijk
toch anders is. Want hoe reageer je ècht wanneer het
alarm afgaat? Heb je dan nog tijd om je spullen te
pakken en wat doe je als je je schoenen niet aan hebt?
Sommigen van ons moesten op de sokken naar
buiten. Maar ook dat was een goede ervaring, want
we hopen natuurlijk niet dat het ooit echt nodig is,
maar dan kun je maar beter goed voorbereidt zijn.
Andere
onderwerpen
die
tijdens
het
deelnemersoverleg te spraken kwamen zijn:
activiteiten tijdens de logeerweekends (het houden
van een disco op de vrijdagavond), wensen voor de
inrichting van de kantine en skybox.
Nieuwe / Komende activiteiten
2014 zijn we begonnen met een warm en gezellig
samen zijn
voor deelnemers, ouders en
aanverwanten op vrijdag 3 januari. Onze deelnemers
vonden dit zo,n succes dat er een tijd geleden al werd
gevraagd: “En wanneer komt er weer een
winterbarbecue?”

Begeleiders nieuws:
Daan van de Konijnenburg , begeleider op onze
zorgboerderij, is in augustus vader geworden van een
zoon. Naast dat dit natuurlijk geweldig nieuws is, was
het voor Daan ook moeilijk om deze nieuwe fase in
zijn leven te combineren met het werk op de
zorgboerderij. Vandaar dat Daan per januari 2015 is
gestopt met zijn werk als begeleider op het
Ruitenveen. Vera Hans is al een tijdje de vervangster
van Daan op de woensdag. Vera is bijna klaar met de
opleiding SPH. Vera heeft in 2013 stage gelopen op de
zorgboerderij en is dus voor de meesten al een
bekend gezicht.
Even
voorstellen:
Nicole Koopman
Mijn naam is Nicole
en ik ben 22 jaar. Het
werken met mensen
en dieren vind ik leuk.
Ik volgde de opleiding
MMZ op landstede
Raalte. Niveau 3.
Inmiddels heb ik mijn eindgesprek gehad, en ben ik
geslaagd voor mijn opleiding. Vanaf februari werk ik
als begeleider bij Het Ruitenveen,voor 1 dag per
week. Buiten het werken om heb ik ook hobby’s zoals
paardrijden, badminton, en met vrienden en
vriendinnen gezellige dingen doen.

