Ja, reken op mij!

Nieuwsbrief Nr. 5
Seizoen 2013/2014

Gebedspunten
• Danken voor de vele vrijwilligers die hebben geholpen met de buitenboel.
• Danken voor de uitbreiding van de cliënten.
• Danken voor de AWBZ goedkeuring 2014.
• Bidden voor het gezin Niemeijer en nieuwe cliënten dat ze zich thuis mogen voelen op
het “Morren”.
• Bidden voor een goede oplossing de boerderij te bereiken met auto’s.
• Bidden voor de bouwplannen dat ze financieel en met vrijwilligers mogelijk worden.
Meer informatie?
Wij hebben het voornemen om 2 x per jaar een papieren nieuwsbrief te verspreiden en daarnaast via email enkele keren per jaar. Wilt u in aanmerking komen voor
regelmatige toezending; hetzij via email hetzij via de post, laat het ons s.v.p. weten
via info@jemaintiendrai.net of d.m.v. bijgaande antwoordkaart.
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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 : 1624.65.181 t.n.v. Jemaintiendrai
bezoekadres, Oostendorperstraatweg 71, 8097 PL Oosterwolde
Tel. 0525-656884, info@jemaintiendrai.net.

Zorglandgoed Jemaintiendrai biedt
toekomstperspectief

Ja, reken op mij!

JA, Ik wil betrokken raken bij Je Maintiendrai.

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
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Zorglandgoed Je Maintiendrai
Altenaweg 4
8081 TV ELBURG

met zijn kwasten op de meubelstukken. Tijd voor
een gezellig praatje heeft Henk altijd. Ik zelf geniet
met volle overtuiging van zijn verhalen en zijn positieve instelling. Om mij heen hoor ik maar weinig
mensen die het woord tevreden op de juiste manier
interpreteren, maar bij Henk straalt het van hem
af. Maar ook dankbaarheid voor alles wat hem het
leven (ondanks zijn beperkingen) gegeven heeft.
Prachtig om ook zo’n mens eens tegen te komen.
Henk krijgt binnenkort een cursus grasmaaien op
onze tuintrekker. Dit dan wel wanneer de kippen
en konijnen in een hokje zitten. En Henk is duidelijk
gemaakt wat het verschil is tussen gras en bloemen.
Want met tuinieren heeft Henk niet veel op. Nou ja,
voor die ene keer dan om op de foto.

Naam:

Henk is een geweldige aardige en optimistische
man. Kijkt niet wat hij niet kan, maar zoekt juist zijn
grenzen op om te ontdekken wat hij wel kan. Henk
is erg graag bezig met het op pimpen van (oude)
meubelen. Hij schuurt en schildert naar hartenlust.
Maakt van soms afgedankte meubelstukken de
mooiste moderne creaties die in de hedendaagse
huiskamer een pronkstuk zijn maar ook functioneel.
Vanuit zijn woonplaats komt hij ‘s ochtends naar de
zorgboerderij en na een kop koﬃe gaat hij aan de
slag. Excentriek is inmiddels zijn uiterlijk en kleding
geworden. Als een echte kunstenaar tovert hij zijn
meubeltjes om tot een kunstwerk, die gretig aftrek
vinden bij veel belangstellenden. Hij haalt zijn inspiratie uit de natuur, geniet van de mooie omgeving rondom het landgoed Morren en vertaalt deze

Adres:

Even voorstellen, Henk.

terras. Ook hebben de nieuwe bewoners van de boerderij inmiddels hun draai
gevonden en helpen een handje mee om
alles in goede banen te leiden.
Goed te vermelden is, dat wij al meerdere
dagdelen open zijn voor onze bezoekers en
dat wij zelfs binnenkort op zaterdag enkele
cliënten mogen ontvangen. Kortom alle
inspanningen die er gedaan zijn, leveren
nu hun vruchten af. Wij hebben nog enkele
plaatsen te bieden voor onze dagopvang.
Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, kom
gerust even een kijkje nemen bij ons op
de boerderij. Voor een afspraak kunt u ons
even bellen onder tel. 0525-656884
Heel blij zijn wij ook dat er inmiddels een
oplossing gevonden is voor de toegangsweg naar de boerderij. De gesprekken
die hierover gevoerd zijn hebben er toe
geleid dat er in goede harmonie, een constructieve oplossing is bedacht en er verder
onderzoek gedaan wordt naar een definitieve oplossing.
Ook hebben wij bezoek gehad van het
zorgkantoor. Een heel leuke middag die
veel informatie heeft opgeleverd van beide
kanten. Men was erg onder de indruk van
onze locatie en ziet onze toekomst met
vertrouwen tegemoet. Men was onder de
indruk van de goede administratieve verzorging en de alle eisen waaraan wij als
zorginstelling moeten voldoen werden als
ruim voldoende beoordeeld. Binnenkort
worden wij nog eens met een bezoekje
vereerd.

Woonplaats:

En hoe ervaart nu een klant van
ons zijn dagbesteding?

In deze tijd wordt er veel gesproken over
de recessie. Vele gezinnen hebben dit
aan den lijve ondervonden. Ook in de
zorg heeft dit de nodige gevolgen gehad
en zullen er nog maatregelen genomen
worden die velen zullen ervaren als onwenselijk. Wij als Je Maintiendrai hebben
hier ook mee te maken. Voorop staat dat
de cliënten hier geen hinder van zullen
ondervinden. Voor ons betekent dit, dat
wij nog meer werkzaamheden verrichten,
met vrijwilligers. Gelukkig hebben wij een
heel goed team van vrijwilligers om ons
heen mogen scharen. Zonder ook maar
iemand te kort te willen doen van het korps van vrijwilligers, willen wij toch enkele
van deze even met naam noemen. Hilde is
zo’n vrijwilligster, ze is al geruime tijd zeer
actief binnen onze zorginstelling. Ze doet
van allerhande werkzaamheden van hulp
in de zorg tot het verzorgen van de dieren.
Nico en Stefan zijn dagelijks bezig om de
boerderij met werkzaamheden in de tuin
en aanleg van deze. Kou, regen of extreme
warmte deren hen niet ze zijn er altijd en
met veel enthousiasme. Dit alles onder de
bezielende leiding van Cor onze vaste zorg
medewerker. Daarnaast werken er iedere
week diverse mensen aan de aanleg rondom de boerderij. Veel lof en dankbaarheid
is hier op zijn plaats voor al deze mensen.
Inmiddels is het buiten al een mooi plaatje
geworden en bloeien er diverse planten en
bloemen. Het straatwerk is bijna klaar en
maken wij al volop gebruik van het mooie
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Van de bestuurstafel

