Ja, reken op mij!

Nieuwsbrief Nr. 23
2e kwartaal 2018

Wij danken:

+ Voor het prachtige weer waardoor we buiten veel activiteiten kunnen ondernemen
+ Voor de inzet van onze vrijwilligers, als stichting hebben we veel aan ze te danken
+ Voor de rust, vrede en goede sfeer in de groep
+ Dat we zo snel een opvolgster voor onze zorgcoördinator hebben mogen vinden
+ Voor de geitjes die zijn geboren

Wij bidden:

+ Dat de cliënten gezond mogen blijven en na de vakantie weer terug mogen keren
+ Om een stagiaire die ons team wil komen versterken
+ Om Gods onmisbare leiding in het werk dat bij de stichting wordt verricht

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

onkruid wieden, planten verzorgen, het maakt me
allemaal niets uit, ik pak alles aan. Ook verzorg ik
graag de dieren. Als ik op de zorgboerderij ben,
verzorg ik de schapen en de geiten en zorg ik ervoor
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JA, Ik wil betrokken raken bij Je Maintiendrai.

en dat vind ik heel belangrijk. Ik werk graag met

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

heel goed. Ik vind hier rust, gezelligheid en afleiding

Naam:

zorgboerderij. Tot nu toe bevalt mijn verblijf hier me

Adres:

februari kom ik twee ochtenden per week op de

Woonplaats:

ik woon al mijn hele leven in Oosterwolde. Sinds

Email:

Mijn naam is Kees Spijkerboer, ik ben 80 jaar en

Tel.:

Even voorstellen…
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mijn tachtigste verjaardag met cliënten, vrijwilligers
en begeleiders heb mogen vieren. Onder het genot
van taart, koffie en een heerlijk zonnetje hebben we

langste dag hebben we ondertussen

nacht snel voorbij mede dankzij de

plezier heeft bij ons op de boerderij

een mooie ochtend gehad. Wat de nabije toekomst

al weer achter de rug en de droogste

goede inzet van deze mensen en

en tot zegen mag zijn voor ons en de

betreft hoop ik dat ik gezond mag blijven en de

juni maand schijnt er nu te zijn

de lekkernijen die er ook s,nacht in

cliënten. Daarnaast kunnen wij i.v.m.

dieren en perkjes om en rond de zorgboerderij nog

sinds begin 1900.We hebben allen

gingen als zoete broodjes. Erik en

de cliëntengroei nog wel enkele

een poosje mag blijven verzorgen en onderhouden.

kunnen merken dat het vaak mooi

Jedidja (en onze cliënten) genieten

vrijwilligers en stagiaires gebruiken.

weer was en we regelmatig moesten

van dochter Salomé die dit voorjaar

Het stuk aangekochte grond achter

sproeien .Ook de eikenprocessierups

is geboren. We zijn ook blij en

de boerderij is ingezaaid en kan

was weer veelvuldig in de regio

dankbaar dat er een goede sfeer en

binnenkort in gebruik worden

aanwezig waar we gelukkig op de

stemming heerst op de boerderij.

genomen. Het voorjaar is extra mooi

boerderij geen last van hebben.We

Onze zorgcoördinator Arianne heeft

als er jonge geitjes en lammetjes in

hebben een mooi voorjaar achter

een andere baan gekregen bij haar

de wei lopen dat maakt eenieder

de rug met veel gebeurtenissen.

andere werkgever met meer uren

vrolijk. We wensen jullie lezers een

Stichting Present was een nacht

waardoor wij op zoek moesten

fijne vakantie toe en Gods nabijheid.

aanwezig met 8 vrijwilligers om

naar een vervanger. Gelukkig kon

tijdens de klusmarathon van 24 uur

Christine den Bakker ons team

ook bij ons aan de slag te gaan. Er is

komen versterken zodat we niet

getimmerd, geschilderd gesnoeid

zonder leiding kwamen te zitten

Namens het bestuur

etrokkueurn..ee.n
Raak b
st
e bon in of
en stuur d
ndrai.net
o@jemaintie
f
in
ar
na
l
mai

postzegel

.We hopen en bidden dat ze veel

a.u.b.

en opgeruimd al met al was de

plakken

Beste lezers van onze nieuwsbrief,de

#

Één van mijn hoogtepunten hier tot dusver is dat ik

Zorglandgoed Je Maintiendrai
Oostendorperstraatweg 71
8097 PL OOSTERWOLDE

Van de bestuurtafel,

