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Hier is-t-ie dan, de eerste nieuwsbrief voor de medewerkers en vrijwilligers van de Dierenhoeve. Met jullie inbreng
zou de brief zomaar een lang bestaan beschoren kunnen zijn. Het voornemen is om een keer per maand de brief uit
te brengen.
Van de voorzitter:
In het kader van het onderzoek van de gemeente naar de toekomstbestendigheid van de Dierenhoeve, hebben Astrid
en Gerrit, sinds begin januari gesprekken gehad met Jack Jansen van org-id . Jack Jansen is gevraagd een document
op te stellen waarin de toekomstmogelijkheden van de Dierenhoeve worden geschetst. We zijn begonnen met het in
kaart brengen van alle doelgroepen die op de boerderij werken, recreëren en dagbesteding hebben. We kijken welke
doelgroepen we nog extra zouden kunnen bedienen ...hoe breder, hoe beter het toekomstperspectief. Ook gaan we
kijken hoe we de inkomsten kunnen verhogen. Mogelijk kunnen we dan door inhuur van gekwalificeerde
medewerkers deze doelgroepen nog beter bedienen op de nieuwe plek. Dit heeft natuurlijk ook invloed op hoe we
straks de nieuwe boerderij zullen moeten inrichten. Als jullie hier ideeën over hebben ...dan horen we ze graag!
Van Floortje
Floortje heeft laten weten, dat ze met ingang van 1 mei gaat stoppen met werken op de Dierenhoeve. “In de twee en
een half jaar dat ik deel uitmaak van het team zijn de doelstellingen verschoven en daarmee ook de werkzaamheden.
Hierdoor is het werk voor mij vakinhoudelijk minder interessant geworden en ik merk aan mezelf dat ik toe ben aan
een nieuwe uitdaging. Het was wel een lastige beslissing want ik ben me natuurlijk wel gaan hechten aan de
prachtige plek en mooie mensen. Daarom is er ook gekozen voor een lange afrondperiode, zodat alles netjes en
zorgvuldig overgedragen kan worden”, aldus Floortje. Natuurlijk respecteren we haar keuze, maar vinden we het
jammer, dat ze ons gaat verlaten.
Verder geeft ze nog een toelichting over de schapen in de hertenwei: “De schapen in de hertenwei zijn de lammetjes
van 2017. Zij waren te jong om bij de ram te mogen, vandaar dat ze bij de herten gingen logeren. Toen de ram weer
naar huis ging hadden de volwassen ooien helaas een ooginfectie. Om besmetting te voorkomen zijn de lammetjes
dus bij de herten gebleven. Binnenkort worden ze weer herenigd met hun moeders en tantes.” Ook bij de konijnen
een mutatie: “Helaas is het zwarte konijn uit de knuffelhoek overleden. Oorzaak is niet bekend, het kan door
ouderdom zijn, maar een parasiet is ook een mogelijkheid. Omdat we geen geld hebben voor autopsie hebben we
het zekere voor het onzekere genomen en de andere 2 konijnen apart gezet en het hok ontsmet. Over 2 weken
mogen ze weer terug in hun oude hok.” Tenslotte nog een mededeling voor de voervrijwilligers: “De schapen en
geiten mogen op het moment geen wilgentakken. In wilg zit een asperine-achtige stof, nu ze drachtig zijn kan dit
voor complicaties zorgen."
Vanaf februari gaat Bianca 12 uur werken op de boerderij; we hopen dat ze het naar het zin zal hebben. Meike, die
de afgelopen maanden op de dinsdag aanwezig is geweest op de boerderij , gaat per februari weer verder met haar
studie diergeneeskunde . Helaas heeft ze dan geen tijd meer voor de boerderij .
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Vrijwilligster van het eerste uur, Yvonne van Dijk, heeft laten weten dat zij na 25 jaar, wil stoppen met haar
vrijwilligerswerk voor de DH. Vanaf deze plaats danken wij haar voor haar jarenlange trouwe inzet. Erika neemt het
roostermaken van haar over.
Er is vorige week een eerste (voer)overleg geweest tussen vrijwilligers, personeel en bestuur om de onderlinge
communicatie te verbeteren. Met de 20 aanwezige personen was dit al een eerste succes. Het streven is om
minimaal 4 keer per jaar dit overleg te houden. Andere verbeter punten zijn:
het schrift in de boerderij intensiever te gebruiken; de nieuwsbrief, het opstellen van een advertentie voor nieuwe
vrijwilligers (voor diverse taken) en de organisatie van een "achterwacht" voor de weekend vrijwilligers voor
speciale gevallen en vragen.
Van deze vergadering is een uitgebreid verslag gemaakt door Irma, dat een dezer dagen volgt.
Van Erika:
We hebben de wilg naast de schapenwei gesnoeid; ‘we’ zijn een collega van Geerlings tuinen en ik. De wilg is
gesnoeid omdat hij in het verleden als eens eerder is omgegaan. Misschien net op tijd, gezien de hevige storm, die
momenteel waait, als ik dit schrijf. Wilgen groeien hard, helemaal in de vruchtbare aarde van de Dierenhoeve. We
hebben ‘m in stukjes gezaagd om te kunnen verkopen als haardhout, niet gekloofd voor €25,00 per m3. Bij het
uitbrengen van de nieuwsbrief zal er nog wel wat op te ruimen zijn. In ieder geval dank aan alle mensen die hebben
geholpen. De takken die we niet kunnen gebruiken leggen we op de houtwal naast de parkeerplaats bij het grote
hek, hier kunnen bijvoorbeeld egeltjes, vogeltjes en muizen gebruik van maken om in te schuilen of hun nest in of
van te bouwen.
Tot zover. Hartelijke groet en graag jullie nieuws naar: terheide-vrolijk@ziggo.nl
En zie ook de website: www.dierenhoeve.nl en de facebookpagina: zorg kinderboerderij De Dierenhoeve. (THV 1901-2018)
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