Ja, reken op mij!

Nieuwsbrief Nr. 22
1e kwartaal 2018

Wij danken:

+ Voor het groeiend aantal cliënten, geprezen zij de HEERE!
+ Dat er tijdens NLdoet ontzettend veel werk in en om de zorgboerderij is verzet
+ Dat Erik en Jedidja een prachtige dochter, Salomé, uit Gods hand hebben mogen ontvangen
+ Voor de fijne sfeer en de dankbaarheid onder de cliënten

Wij bidden:

+ Dat Jedidja nog even mag genieten van haar rust en spoedig haar taken binnen de stichting
weer op zich kan nemen
+ Dat de rust en stabiliteit binnen de stichting gehandhaafd blijft en dat we ons zullen blijven
ontwikkelen.

Cliënten kunnen zich melden via info@jemaintiendrai.net
of telefonisch via 0525-656884. Meer informatie vindt u op
www.jemaintiendrai.net

stuur de bon in of stuur een
mail naar info@jemaintiendrai.net

#

Raak betrokken...

Postadres secretariaat:
Oostendorperstraatweg 71, 8097 PL Oosterwolde
Bankrekening : NL.42.RABO.0.1624.65.181 t.n.v. Jemaintiendrai
bezoekadres, Oostendorperstraatweg 71, 8097 PL Oosterwolde
Tel. 0525-656884, info@jemaintiendrai.net.
Let op: bezoekers kunnen parkeren via de toegangsweg tegenover
Schiksweg 34 Oosterwolde. Parkeren aan de kasteelzijde is niet toegestaan

Meer informatie?
Wij hebben het voornemen om 4 x per jaar onze nieuwsbrief te verspreiden, zowel op papier als digitaal. Wilt u onze
nieuwsbrief ook ontvangen, via email of via de post, laat het ons dan weten via info@jemaintiendrai.net of door middel
van bijgaande antwoordkaart.

Zorglandgoed Jemaintiendrai biedt
toekomstperspectief

heb. Ik ben hier gekomen omdat ik een zinvolle
dagbesteding wil. Als ik thuis op de bank ga zitten,
duren de dagen ontzettend lang en als ik actief ben
en afleiding heb, krijg ik een voldaan gevoel.

Ja, reken op mij!

ik concluderen dat ik het hier erg naar mijn zin

JA, Ik wil betrokken raken bij Je Maintiendrai.

maand verder zijn, nog steeds aanwezig ben, kan

Ik meld mij aan:
 a ls Cliënt. Neem contact met mij op
 als
 vrijwilliger. Neem contact met mij op
ik wil voortaan de nieuwsbrief digitaal ontvangen
ik wil voortaan de nieuwsbrief per post ontvangen
ik wil gebedspartner worden
ik wil sponsor worden

te vinden. Aangezien ik hier, nu we een paar

Naam:

jaar ben ik drie keer per week op de zorgboerderij

Adres:

tegenwoordig woonachtig in Epe. Sinds eind vorig

Woonplaats:

ik kom oorspronkelijk uit Apeldoorn, maar ben

Email:

Mijn naam is André van der Craats, ik ben 55 jaar,

Tel.:

Even voorstellen…

Wat ik vooral vindt op de zorgboerderij is: rust.

waar ik tot rust kan komen. Je Maintiendrai is een
ideale plek omdat de zorgboerderij in een rustige

Van de bestuurtafel,

omgeving staat. Het hebben van sociale contacten
vind ik ook belangrijk en in dat opzicht vind ik
voldoende aansluiting bij Je Maintiendrai. Ik kan met
iedereen goed opschieten en gelukkig is hier altijd

het voorjaar komt er aan, de vogels

bieden. Dankbaar zijn we ook

tijd er veel energie in gestoken om

ruimte om lekker gek te doen. Als ik op de boerderij

hoor en zie je weer volop in actie

voor Erik en Jedidja dat Juda en

het zover te krijgen. Nu zijn we ook

ben, vind ik het leuk om in de tuin te werken, rieten

en de vorst is hier momenteel nog

Noah een gezond zusje mochten

bezig met het dierenverblijf onder

manden te maken, huishoudelijke klusjes te doen,

niet uit de grond. Als stichting

ontvangen. Ook zijn we stichting

de hooiberg en hopen deze gereed

te slapen en buiten te zitten. Hoogtepunt tot nu toe

zijn we 2018 goed begonnen en

Present dankbaar dat we elk jaar

te hebben als de schapen en geiten

vond ik het uitje met de gehaktballenman naar mijn

danken we de Schepper dat we

met NL Doet een groep vrijwilligers

hun jonkies krijgen? Op weg naar

geboorteplaats Apeldoorn. We hebben daar riet en

het afgelopen jaar financieel geen

krijgen die de buitenboel weer

Pasen en Pinksteren wens ik iedere

verf gekocht en zijn daarna naar Nunspeet gegaan

verlies hebben geleden. Nu met

spik en span hebben gemaakt. De

lezer Gods nabijheid voor het

om een telefoon te kopen. We hebben samen een hele

tien namen op de lijst hebben we

ontspanningsruimtes boven in de

komende seizoen.

mooie dag gehad. Ik heb tot nu toe bij Je Maintiendrai

meer cliënten dan ooit en dankzij

boerderij zijn door de cliënten met

onze goede personeelsleden en

veel plezier in gebruik genomen.

trouwe vrijwilligers kunnen we

Anton Schreurs en Luuk van Oene

een prachtige tijd gehad en ik hoop dat er nog vele

Namens het bestuur

hoogtepunten en jaren aan toegevoegd mogen
worden.
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hebben als vrijwilliger de laatste

a.u.b.

ze een zinvolle dagbesteding

plakken

Beste lezers van onze nieuwsbrief,

#

en drukte, ben ik op zoek gegaan naar een plek

Zorglandgoed Je Maintiendrai
Oostendorperstraatweg 71
8097 PL OOSTERWOLDE

Aangezien ik een afkeer heb gekregen van stress

