Zorgboerderij De Boer Op

Visie
Wij vinden dat een zorgboerderij een meerwaarde biedt in een proces van individuele groei
en ontwikkeling. Een boerderij heeft een sfeer en cultuur die anders is dat in een
zorginstelling. Doordat je samen aan het werk gaat en er geen relatie cliënt-hulpverlener is,
ontstaat er meer gelijkwaardigheid en vertrouwen. Door samen aan de slag te gaan, wordt
aangesloten bij het gezonde van de mens in plaats van de beperkingen. Je bent op de
boerderij onderdeel van een kleinschalige sociale gemeenschap en hebt daarbinnen een
gewaardeerde plek. Bovendien kom je er met andere mensen in contact zoals de dierenarts
en de vertegenwoordiger.

Missie
Door het aanbieden van dagbesteding op de
boerderij willen wij een positieve bijdrage
leveren aan de ontwikkeling van mensen met
een ondersteuningsbehoefte. Het mooie wat
onze boerderij te bieden heeft, in combinatie
met onze kennis, houding en vaardigheden op het gebied van sociaal pedagogische
hulpverlening willen we toepassen op deze doelgroep. In de praktijk betekent dit dat de sfeer
op de boerderij gemoedelijk is en dat er wel gewerkt wordt, maar er toch ruimte, structuur en
ontspanning is. Door bezig te zijn in de buitenlucht en door het contact met de planten,
dieren, de aarde en de seizoenen komen mensen tot innerlijke rust, krijgen meer energie en
zelfvertrouwen.

Doelgroep
Mensen met een verstandelijke beperking
Mensen met psychische of psychiatrische problemen
Mensen met een autistische stoornis
Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
Mensen die burn-out zijn geraakt
Mensen met een niet-aangeboren hersenletsel

Aanbod
Wij bieden individuele begeleiding en groepsbegeleiding in de vorm van dagbesteding in een
groene omgeving vol rust en ruimte. De werkzaamheden op onze boerderij zijn zeer
gevarieerd en geschikt voor zowel dames als heren. Op onze boerderij verblijven 70
melkkoeien en 70 stuks jongvee en kalveren. Daarnaast
hebben we ezels, kippen, honden, poezen en cavia’s. Al
deze dieren hebben verzorging en aandacht nodig.
Daarnaast zijn er nog veel meer boerderij
werkzaamheden zoals erf vegen, timmeren, verven,
repareren, met de tractor (mee)rijden. Ook is er een
siertuin om in te werken, o.a. heg snoeien, gras maaien of
je eigen groente verbouwen in je eigen stukje moestuin.
De activiteiten van de gasten worden afgestemd op hun
mogelijkheden en interesses.

Werkwijze
Wij bieden onze gasten en diens netwerk vertrouwen en veiligheid door onze persoonlijke
bejegening, door de kleinschaligheid van onze organisatie, door onze continue aanwezigheid
en onze rechtstreekse communicatie. Door onze zelfstandigheid kunnen wij maatwerk
leveren en mede hierdoor onderscheiden wij ons van grote/reguliere organisaties.
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