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Gebedspunten
• Danken voor de goede harmonie op de stichting en dat het zo blijven mag.
• Danken dat we in 2013 zorg hebben mogen bieden.
• Danken voor alle vrijwilligers die ons geholpen hebben
• Bidden voor de gezondheid van vrijwilligers, cliënten, personeel en hun gezinnen.
• Bidden voor vrijwilligers die helpen de schuur af te bouwen.
• Bidden voor meer mogelijkheden voor zorg op het landgoed Morren.
• Bidden dat we in 2014 aan meer cliënten zorg mogen bieden
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.

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

Van de bestuurstafel

En hoe ervaart nu een cliënt van
ons zijn dagbesteding?
Even voorstellen, Ferdie.
Ferdie is een enthousiaste, vriendelijke en heel

zijn positieve instelling. ’s Middags na de lunch

aardige man. Na zich in zijn overall te hebben

trekt Ferdie zich graag even terug voor zijn mid-

gehesen, gaat hij aan het werk. Hij zorgt iedere

dagslaapje. Om vervolgens vol frisse moed de

dag samen met onze vrijwilligster Hilde dat de

rest van de middag zich nuttig te maken. Fer-

dieren te eten en te drinken krijgen. Ook zorgt

die is niet iemand die lang stil kan zitten; hij wil

hij dat de hokken schoongemaakt worden.

graag iets te doen hebben. Te zien is op de foto

Hierdoor ziet de buitenboel er weer verzorgd uit.

hoe hij met volle teugen geniet van het werken in

De tuin ziet er dankzij Ferdie ook mooi uit. Heel vaak

de tuin waar altijd genoeg te doen is. Wat Ferdie

weet hij bij de anderen een lach op het gezicht te

betreft: Hij wil niet meer weg bij Je Maintiendrai.

toveren. Dit komt door zijn gevoel voor humor en

			

Onze laatste nieuwsbrief is nog niet zo lang
geleden ter perse gegaan. Maar toch willen
wij u nog zo aan het eind van het jaar even
op de hoogte houden van de stand van zaken op dit moment. Waar wij het allemaal
voor doen, zijn de cliënten en gelukkig kunnen wij concluderen dat deze het erg naar
hun zin hebben bij ons op de boerderij. En
dat inmiddels het aantal cliënten behoorlijk is uitgebreid. Door alle aanpassingen ,
vooral buiten heeft de instroom van nieuwe
cliënten even op zich laten wachten en was
dit ook een bewuste keuze van het bestuur
om hier niet de eerste prioriteit te leggen.
Mijn opoe zei vroeger al “eerst een hokje en
dan een hondje”.
Nu de aanleg van de tuin klaar is hebben
wij ons gestort op de bouw van een nieuwe
werkplaats. Deze zal straks worden ingericht
om de cliënten de gelegenheid te geven hier
diverse activiteiten te kunnen doen. Ook is
hier ruimte voor de dieren gepland. We denken hiermee klaar te zijn begin 2014 en gaan
dan de parkeerplaats aanleggen. Die we nu
kunnen bereiken door een goede samenwerking met betrokkenen.
Mogelijk heeft u in de pers al kunnen lezen dat
de plannen zoals wij die hebben gelanceerd
omtrent het realiseren van een zorglandgoed
in Oosterwolde (Oost), door de gemeente Oldebroek voorlopig niet gedragen wordt op

2013

de locatie die wij in eerste instantie samen
met de gemeente Oldebroek gekozen hadden. Het toenmalige college en de provincie
Gelderland waren niet allen enthousiast over
dit voornemen maar hebben ook toegezegd
om positief met de plannen om te gaan. Het
huidige college denkt hier helaas iets anders over. De argumenten die de gemeente
hierbij hanteert zijn ons inzien niet helemaal
evenredig aan de toen overeengekomen
toezeggingen. In de gesprekken die wij nu
hebben gehad met de gemeente; is begrip
tonen voor elkaars argumenten het uitgangspunt geweest om een verdere goede samenwerking niet in de weg te staan. Samen
zoeken naar goede alternatieven in welke
vorm dan ook is het streven. Voorlopig worden de mogelijkheden op landgoed Morren
verder ontwikkeld en mogelijk uitgebreid.
Dankbaar zijn wij hiervoor zeker. Met name
wethouder Zandbergen die hierin een belangrijke rol in heeft gespeeld.
Zoals gezegd is de cliënt ons belangrijkste
doel. Hierin zijn wij aan het investeren met
alle medewerkers. Nu alles dus binnen afzienbare tijd helemaal klaar is, kunnen wij
meerdere cliënten verwelkomen. Hierbij
willen wij graag in contact komen met een
ieder die dagbesteding zoekt. Voorjaar 2014
houden wij een open huis. En kunt u kennismaken met de medewerkers en onze mooie
zorgboerderij. Hierover wordt u nog nader
geïnformeerd.

Stichting Je Maintiendrai wenst u
gezegende Kerstdagen
en een goed 2014.

