Ja, reken op mij!

Nieuwsbrief Nr. 33
4e kwartaal 2020

Wij danken:

+ Voor zoveel fijne betrokken vrijwilligers/ klussers
+ Voor de mooie nieuwe aankleding boerderij
+ Dat de cliënten allemaal nog gezond zijn
+ Voor de nieuwe aanmeldingen cliënten
+ Rust, vrede en vreugde op de boerderij

Wij bidden:

+ Dankbaar dat niemand van ons corona heeft gehad. Bidden dat het zo blijft
+ Bescherming en wijsheid hoe om te gaan met Coronamaatregelen
+ Voor een gezegend Nieuwjaar ondanks de beperkingen.

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

Buiten de begeleiding van de cliënten is er ook
een groep hele trouwe klussers waar we ook heel

eten…het zit er dit jaar door het corona virus helaas

dankbaar voor zijn. Er is een prachtig atelier in de

Een jubileum dat we helaas niet uitgebreid konden

allemaal niet in.

maak, dat we komen voorjaar in gebruik hopen te

vieren i.v.m. de coronaregels. Na tien jaar zijn we

Toch op deze plek een kleine terugblik: we hebben

nemen.

bijna gereed met alle bouwwerkzaamheden. Dit alles

wel een heel zegenrijk jaar achter de rug. Er is veel

Ook al is Kerst 2020 heel anders dan vorig jaar, één

werd en wordt met vrijwilligers gedaan en dan is het,

werk verzet op de boerderij en het is ook dit jaar

ding is hetzelfde en pakt geen virus ons af: de Here

zoals te begrijpen, moeilijk een exacte opleverdatum

een plek geweest waar onze cliënten op adem

God is in een kindje naar ons toegekomen om ons

te plannen. De interne verbouwing was de eerste

konden komen als het nodig was en daarnaast ook

te laten zien dat in kwetsbaarheid juist Zijn en onze
Wij wensen u een fijne en gezegende Kerstdagen en

in de boerderij geen verwarming, de plek waar we

winkeltje in gebruik worden genomen.

Vanaf januari heeft Ilse Haverkamp het stokje van

veel Heil en Zegen in 2021!

nu dagelijks koffie drinken en de lunch gebruiken.

Als stichting “Je Maintiendrai” zijn we momenteel vier

Gert Tromp overgenomen en daar zijn we inmiddels

Ook moesten we een extra douche en wc aanleggen

dagen open en kunnen we de ruimtelijke spreiding van

al weer helemaal aan gewend en blij mee. Samen

We beginnen dat jaar helaas niet met een

zodat het zorggedeelte van de boerderij de nodige

onze cliënten beter waarborgen. Dat tot nu toe geen

met de vrijwilligers en stagiaires zorgt ze voor een

nieuwjaarsreceptie zoals u zult begrijpen, maar

eigen voorzieningen had. Ook aparte meters voor de

van de cliënten, vrijwilligers en leiding corona gehad

stabiele begeleiding voor onze cliënten. We zijn erg

hopen van harte dat we elkaar op een ander

nutsvoorzieningen was daar een onderdeel van. Op de

heeft daar zijn we onze Schepper zeer dankbaar voor.

blij met trouwe vrijwilligers die er elke keer maar

moment ergens in het voorjaar/zomer weer kunnen

bovenverdieping hebben we zes rustruimtes gebouwd

Dat er op onze zorgboerderij een goede sfeer is en

weer ‘staan’ en ook heel fijn dat er een aantal verse

ontmoeten!

zodat de aanwezige cliënten een middagdutje kunnen

ieder er mag zijn zoals hij of zij is komt mede door de

krachten zijn bijgekomen.

doen of zich even terug kunnen trekken om muziek te

uitstekende leiding van Christine en Ilse. Daar zijn we als

luisteren, te lezen of zich gewoon te ontspannen. Buiten

bestuur zeer dankbaar voor.

op het erf hebben we een werkschuur en een apart

Ondanks dat de kerstviering dit jaar anders is dan we

dierenverblijf met daarboven een hooiberg gebouwd.

gewend zijn blijft kerst het feest van het licht dat in onze

Het laatste project waar we nog mee bezig zijn is het

wereld gekomen is, de geboorte van de Heere Jezus.

atelier waar we veel aan gerenoveerd hebben omdat we

Tevens zal de jaarwisseling in dit coronajaar anders

de oude stijl wilden bewaren. De damwand golfplaten

zijn. Echter het hoeft niet minder te zijn er zijn nu veel

zijn vervangen door bijbehorende dakpannen. Zelfs

mogelijkheden elkaar een geweldig Nieuwjaar toe

de veranda heeft dakpannen gekregen. Nog binnen

te wensen. Ook als bestuur wensen wij een ieder een

aftimmeren, schappen maken, wanden sauzen en

gezegende kerst en gezond en gelukkig Nieuwjaar.
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grootste kracht ligt.

een keukenblok maken en dan kan het als atelier en

plakken

konden genieten van zinvolle bezigheden en elkaar

cliënten konden gaan ontvangen. Er was op de deel

grote klus die gedaan moest worden zodat we

Zorglandgoed Je Maintiendrai
Oostendorperstraatweg 71
8097 PL OOSTERWOLDE

Onderlinge gezelligheid, een kerstverhaal, samen
Op 28 oktober 2020 bestond onze stichting 10 jaar.

#

groepsgrootte, vervoer en hygiënemaatregelen.

te staan bij de geboorte van onze Heer Jezus.

Ja, reken op mij!

gestart met de nodige aanpassingen op gebied van

thuisfront, vrijwilligers en bestuursleden, stil

JA, Ik wil betrokken raken bij Je Maintiendrai.

snel mogelijk zijn we in kleine groepjes weer

Een fijne gelegenheid om met de cliënten en hun

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

feestelijk versierde boerderij.

Naam:

dicht moesten was heel naar voor iedereen. Zo

Adres:

De periode dat we vanwege de Covid epidemie

Wat een mooie ochtend hadden we samen in onze

Woonplaats:

Beste lezers van onze nieuwsbrief,

Kerst 2020 lijkt heel anders dan Kerst vorig jaar.

Email:

Tel.:

Van de
bestuurtafel

