Ja, reken op mij!

Nieuwsbrief Nr. 24
3e kwartaal 2018

Wij danken:

+ Dat iedereen na de vakantie weer gezond en wel is teruggekeerd
+ Voor een kostbare en zinvolle vrijwilligersavond
+ Dat Bartus ons team wilde komen versterken
+ Voor het groeiend aantal cliënten

Wij bidden:

+ Om stagiaires/vrijwilligers die ons team willen komen versterken
+ Dat we als team oog mogen hebben voor hetgeen de cliënten nodig
hebben en we daar wijsheid in mogen krijgen

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

op slag verkocht. Het (fysieke) werk op de boerderij,
de rust, de sfeer, ze droegen allemaal bij aan het
positieve gevoel en dat is iets wat ik vanuit de
woonvorm weleens mis. Hier kan ik mezelf zijn en

Van de bestuurtafel,

Ja, reken op mij!

in contact gekomen met Je Maintiendrai en ik was

JA, Ik wil betrokken raken bij Je Maintiendrai.

medewerkers op mijn woonvorm ‘het Slath’ ben ik

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

toch hoog tijd voor een interview. Via één van de

Naam:

Aangezien ik hier ruim twee jaar ben, wordt het

Adres:

zorgboerderij en hier ben ik met veel plezier.

Woonplaats:

en ik woon in Epe. Sinds juni 2016 kom ik op de

Email:

Mijn naam is Joop Middelkoop, ik ben 41 jaar

Tel.:

Even voorstellen…

heb ik de vrijheid om mijn eigen kwaliteiten in te
zetten op de manier zoals ik dat graag zou willen. Zo

websites te bezoeken. Ik ben erg geïnteresseerd in

plaatsen niet hoger dan een halve

geleden onder de droogte. Het

als nieuwe vrijwilliger tijdelijk Dick

maatschappelijke vraagstukken en ik vind het dan

meter groeien terwijl je er normaal

onkruid groeit gestaag maar het

van Slochteren wil vervangen in

ook erg interessant om naar mogelijke oplossingen

gesproken rechtop doorheen kan

jonge gras kwam de grond niet uit

de werkschuur. Helaas hebben we

te zoeken en inspiratie te vinden. Dit koppel ik

lopen zonder gezien te worden.

zonder regen. Gelukkig konden

afscheid genomen van Gerrie achter

vervolgens weer aan mijn schilderwerken. Één van

Op de dijk richting Wijhe heb ik de

we op de boerderij sproeien zodat

de Molen als vrijwilligster en Jolanda.

mijn hoogtepunten had deze maand plaats. Ik heb

hoogste buitentemperatuur ooit in

de geiten en schapen altijd groen

We zijn beide dames zeer dankbaar

samen met een aantal andere cliënten en vrijwilligers

een auto van mij gemeten, namelijk

gras hadden om te eten. Verder

voor wat ze hebben gedaan voor de

een afrastering rond de moestuin aangelegd en deze

38 graden. Gelukkig hebben we

zijn we blij met nieuwe cliënten

stichting. We kunnen nog wel enkele

stevige klus was me op het lijf geschreven, ook omdat

op de boerderij een rietenkap

op de boerderij en overwegen

vrijwilligers gebruiken of stagiaires

hierbij enig denkwerk noodzakelijk was. Daarnaast

met extra isolatie platen dupanel

bij meer toename een extra dag

dus meld je aan of kom eens langs

kan ik hierin mijn (negatieve) energie kwijt waardoor

waardoor het in de zomer ook goed

open te gaan. Ook zijn we tevreden

om kennis te maken met de groep.

ik me beter ga voelen. Wat de nabije toekomst

isoleert. Ondertussen zitten we rond

met onze nieuwe zorgcoördinator

Ook danken we de Heer dat een

betreft, wacht ik alles rustig af. Ik hoop hier nog lang

de schapenmarkt als ik dit stukje

Christine die hier goed op haar

ieder na de vakantie weer gezond en

te mogen blijven en ik hoop dat God me daar de

schrijf en regent het nu even. Ik ben

plek zit. De vrijwilligersavond begin

wel op de boerderij kwam.

kracht voor zal geven.

verbaasd dat de natuur na zo’n droge

september werd goed bezocht en

periode zo snel hersteld na een paar

als zeer nuttig en zinvol ervaren,

regen buien. De weilanden zijn weer

zo konden we in goede harmonie

mooi groen maar de maïs wordt

samen over de toekomst spreken
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Dat laatste doe ik vaak door in boeken te neuzen en

het fijn dat Bartus van Weeghel
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postzegel

met tips en tops. Ook vinden we

de nieuwe wei heeft ook behoorlijk

a.u.b.

geen twee meter meer. Het gras in

de rug, de maïs wilde op sommige

plakken

We hebben een hete zomer achter

Zorglandgoed Je Maintiendrai
Oostendorperstraatweg 71
8097 PL OOSTERWOLDE

hou ik van schilderen, tekenen, lezen en studeren.

