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Wij danken:

+ Voor Arianne, die als zorgcoördinator meedraait in het team.
+ Voor de positieve inzet van de stagiaires.
+ Voor de trouwe vrijwilligers die dagelijks een bijdrage leveren.
+ Voor deze nieuwe tijd, waarin alles weer ontspringt, opkomt groeit en bloeit.
+ Voor het als team en cliënten mogen geven van een stabiel en vrolijk geluid in deze.

Wij bidden:

+ Dat het certificeringsproces goed kan worden afgerond
+ Dat wij in gezondheid of minder goede gezondheid, onze dingen hier met zingeving
en plezier kunnen doen.
+ Dat wij, team en cliënten, onze activiteiten in goede onderlinge verstandhouding
kunnen doen en wederzijds begrip aan elkaar blijven opbrengen.

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

Zorglandgoed Jemaintiendrai biedt
toekomstperspectief

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.

j.l. waren de leden te gast op ons Zorglandgoed voor een
ledenvergadering.
Om als zorgboerderij aan de certificering te voldoen,
zijn we blij dat onze mensen afgelopen kwartaal veel
werk hebben verzet. Mede dankzij bevriende relaties,
maar niet minder dankzij onze eigen mensen, konden

‘We zijn blij dat onze
mensen afgelopen
kwartaal veel werk
hebben verzet’

we de rapporten op 1 maart j.l. overhandigen en is
het certificeringsproces gestart. Wij kijken uit naar de
komende tijd en wensen iedereen alvast fijne paasdagen
toe!

Het bestuur.

Beste lezers van de nieuwsbrief,

Even
voorstellen…

Het voorjaar brengt ons al weer mooie

willen we, tussen de knotwilgen, een

van Slochteren bereid gevonden

dagen met zon. Er zijn inmiddels twee

wandelpad realiseren. Het weiland

ons hierbij te komen versterken.

lammeren geboren en daar worden

gaan we gereed maken om gras

Eind maart hadden we de eerste

Hoi! Ik ben Arianne Abbink- van’t Hof, 28 jaar, getrouwd
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Ja, reken op mij!

a.u.b.
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Ik meld mij aan:
als 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

Raak betrokken...

JA, Ik wil betrokken raken bij Je Maintiendrai.

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

Ja, reken op mij!

dat mensen, vrijwilligers, stagiaires én cliënten op hun

