Nieuwsbrief 2 - 2020
Inmiddels leven we in een andere 'wereld' waarin bijna niets meer normaal is. Afstand houden, continue
handen wassen, hoesten en niezen in je elleboog. Het is een kleine greep uit de maatregelen die nog een
hele lange tijd de standaard zullen zijn. Dit gegeven zorgt er ook voor dat deze nieuwsbrief anders dan
anders is en een stuk korter dan gebruikelijk. Maar gelukkig zijn er ook lichtpuntjes aan de horizon en daar
willen we onze blik voornamelijk op richten!
Hartelijke groet, team Voornse Hoeve.

Wat is er nu leuker dan het winnen van een prijs? Lees deze nieuwsbrief en tel hoe vaak het
cijfer 5 voorkomt! Het antwoord kun je op een blaadje schrijven met je naam erop en vóór 15
juni inleveren bij de begeleiding. Na 15 juni kun je niet meer meedoen, wees er dus snel bij!
LET OP: Aan deze prijsvraag kunnen alleen bewoners deelnemen! Op 25 juni ontvangt alleen
de prijswinnaar bericht. Mochten er meer bewoners het goede antwoord geven, dan wordt de
prijs verdeeld.....

Geef me de 5!
Helaas moesten wij de start van de verdiepingscursus uitstellen, maar na
de zomer is het zover! Op 25 september a.s. is de eerste lesdag van deze
vierdaagse cursus. Een aantal collega's heeft de lesdagen 5 en 6
inmiddels online gevolgd en hun opgedane kennis delen zij natuurlijk al
met de collega's die nog even moeten wachten.

Voor wat betreft de post-HBO opleiding is er mooi nieuws, want per
januari 2021 zullen Anne-Marie en Lisanne starten met deze waardevolle
opleiding in navolging van Sanneke en Sascha.

Ontwikkelingen
____________________________________________________________________________________

Op dit moment wordt het dagelijks leven nog steeds gekleurd door de maatregelen die - gelukkig enigszins versoepeld zijn. De dagbesteding wordt langzaamaan weer opgestart en ook bezoek is (mét
spelregels) weer toegestaan. Wat wel erg meehelpt, is het goede weer van de afgelopen tijd. Hierdoor was
de bewegingsvrijheid wat groter voor onze bewoners en daar zijn wij blij om.

Update boerderij
Er zijn nog heel wat lichtpuntjes te melden! Op 21 februari jl. is Anne bevallen van een gezonde zoon
Nolen. Zij is inmiddels weer aan het werk, net als Joanne, beiden na hun welverdiende
zwangerschapsverlof. Een kraambezoek zat er voor Anne helaas niet in, maar de bewoners van de
Catharinahoeve hebben via videobellen kennis gemaakt met Nolen. In maart heeft de Catharinahoeve een
bewoner welkom geheten. Haar naam is Madelon en zij is 18 jaar. Daarnaast is Janne (van de
dagbesteding) in april met zwangerschapsverlof gegaan. En ja hoor, op 28 mei jl. is zij bevallen van een
gezonde dochter, Sara! En nog meer babynieuws, want Jamilla (onze stagiaire op de Catharinahoeve) is
op 2 maart jl. bevallen van een dochtertje, Maecy. Jamilla heeft haar opleiding inmiddels afgerond en is als
begeleider gestart op de Voornse Hoeve. Als je wilt, kun je hieronder kennis maken met haar. Zij stelt zich
graag aan jullie voor.

_____________________________________________________________________

Hallo, mijn naam is Jamilla Ottevanger. Toen ik mijn VMBO diploma had behaald, wist ik al gelijk dat ik
de zorg in wilde. Ik ben toen met de opleiding Maatschappelijke Zorg gestart. Ik wilde graag in de
ouderenzorg werken en heb dan ook meerdere stages gelopen in de ouderenzorg. Ik heb het eerste
jaar van het MBO stage gelopen bij t’Akcent in Brielle. Dit is een dagbestedingslocatie waarbij
ik ouderen met NAH ondersteunde. Na mijn eerste stage op het MBO besloot ik verder te kijken dan
de ouderenzorg om te kijken of mijn interesse wel echt alleen in de ouderenzorg lag. Hierna ben via
school bij de Catharinahoeve terecht gekomen. Dit leek mij een leuke uitdaging. Na 2 jaar stage heb ik
mijn opleiding afgerond en heb mijn diploma persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg niveau 4
behaald. Ik ben sinds 1 juni gestart bij de Voornse Hoeve en heb zin om hier een succes van te
maken! Ik vind het fijn dat ik de bewoners kan ondersteunen bij het maken en behalen van hun
doelen.

Tuin- en dierendienst - dagbesteding
Voornse Hoeve
bijdrage door Roos van Nes

* Wist jij dat Lauri afgelopen weken Finn heeft

Op de dinsdag, woensdag en donderdag zijn we met de getraind en daardoor Finn weer veel nieuwe dingen
klussendienst normaal gesproken aan het werk in

kan? Ze deed het heel erg goed!

* Wist jij dat Jeffrey een haantje heeft die Olaf
Oostvoorne. Afgelopen tijd hebben we door het Corona-virus
niet met het vaste clubje kunnen werken, maar hebben deheet? Jeffrey zorgt er heel goed voor en is
bewoners van de Catharinahoeve bij hun eigen boerderij dagelijks bezig om deze haan tam te maken.
gewerkt. En de bewoners van de Voornse Hoeve op de * Wist jij dat Fabian twee ontzettend leuke kuikens
heeft? Bella en Sara heten de mooie dames!
Voornse Hoeve. Dit was natuurlijk eerst even wennen voor
iedereen, maar gaf ook weer veel leuke nieuwe inzichten Fabian
over verzorgt ze super en maakte ze tam!
onze harde werkers! (zo ook een paar ‘nieuwe’ bij de

*Wist jij dat Finn stiekem heel gek is op Shivano?

klussendienst). Hieronder heb ik een aantal leuke weetjesZodra hij Shivano ziet, is hij ontzettend blij!
(voor wie het nog niet wist 😉):

*Wist jij dat Lalita ontzettend goed kan poetsen?

* Wist jij bijvoorbeeld dat Alyssa heel goed de verblijven De pony’s zagen er super uit!
schoon kan maken van de dieren? Normaal werkt ze op *Wist jij dat Steven onze dieren ook goed verzorgd
de vrijdagen en zaterdagen? Wij zijn enorm blij
kunstZinnig! maar dit ging haar ook heel goed af! Wij zijn op
heel
blij met haar hulp!

met zijn hulp!

* Wist jij dat Cindy een hele moestuin kan aanleggen? Dit*Wist jij dat Rudy niet voor niks Werkman heet? Hij
deed ze super goed!

kan ontzettend hard werken, en wij zijn erg blij met

* Wist jij dat Gaby onze super Assepoester was in de

zijn hulp!

*Wist
boerderij, geen kastje werd overgeslagen? Maar daarnaast
zit jij dat we 3 kalfjes hebben op de Voornse
Hoeve?
Ze zoeken nog een naam dus denk gerust
het tuinieren ook echt in haar bloed en kwam goed van pas
bij
ons!

mee! De boer kiest de leukste naam uit!
We zijn gelukkig sinds 18 mei jl. weer begonnen
mét de harde werkers van de Catharinahoeve er
ook weer bij en wat is dat fijn!

Onze begeleiders en
bewoners zijn tijdens de
'lockdown' heel erg
verwend door ouders (van
zowel collega's als
bewoners) en (lokale)
initiatieven van bedrijven.
Ook de kaartjes bleven
toestromen! Heel erg
bedankt voor deze lieve
attenties.

Bijpraten over de ouderraad (door Margret Grootscholten)
In maart hebben we bij ouders/verzorgers geïnformeerd of er interesse is om een bijeenkomst te houden
waarin verteld wordt over wat ‘Geef me de 5’ inhoudt voor ons als ouders en voor onze kinderen.
Misschien kunnen wij als ouders hier ook van leren om dan uiteindelijk (nog) beter met onze kinderen te
communiceren en misschien wel (nog) meer te begrijpen wat er in hun hoofden omgaat.

Hier zijn een paar positieve reacties op gekomen maar toen kwam Corona om de hoek. Dus we hebben
besloten om dit even te laten rusten totdat we weer met grotere groepen (veilig) bij elkaar kunnen komen.
Mogelijk peilen we tegen die tijd nog een keer de interesse bij u.

We zijn de afgelopen tijd wel een aantal keer (online) als ouderraad in overleg geweest met Pim, Sharon
en Marion over de maatregelen die Corona vroegen en nog steeds vragen.
Wij zijn heel blij dat we hier input in mogen geven en merken dat er naar ons geluisterd wordt. We voelen
ons betrokken bij de besluiten die nu steeds genomen worden om de touwtjes wat te laten vieren.

Dus laten we er voor gaan om de goede gezondheid van onze kinderen te bewaken.
Schroom niet om ons te contacten om met elkaar te zien of we er iets aan kunnen doen.

Monique, Dieuwertje, Henk, Loes en Margret
(Henk 06-51243267)

Koningsdag is op beide boerderijen gevierd met Oud-Hollandse spelletjes. Gelukkig speelde het
weer gezellig mee!

Avonturen en prestaties van onze bewoners
De Carnaval, de HIT en de Bingo zijn nog gevierd en hier hebben de bewoners van genoten (die
meededen). En na 15 maart werd het leven totaal omgegooid. Maar, wat zijn er vanaf die tijd leuke
activiteiten bedacht door onze top teams op de boerderijen en appartementen! Er is met onze bewoners
geknutseld, gebruncht, gegourmet, gebbq'd, een kampvuur gemaakt, gedanst, gesport, een beauty-,
pubquiz- en bingo-avond gehouden, sushi gemaakt, gewoonweg te veel om op te noemen! Koningsdag
was super gezellig met een quiz en Oud-Hollandse spelletjes. Er is op bevrijdingsdag een heuse dj-bus op
bezoek geweest die ervoor zorgde dat onze bewoners heerlijk hebben gedanst.

Prestaties
Goed nieuws, want het contract van Janine is omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd! Zij heeft het
nog steeds naar haar zin bij Albert Heijn en hoe fijn is het dan dat je zo gewaardeerd wordt dat je vast in
dienst mag komen.

Foto's boven: Paasbrunch en swingen op muziek van de discobus.
Foto onder: Beauty-avondje en de discobus op locatie.

En dat was het weer....We hebben voor nu niet meer te melden, maar wees gerust want
over een aantal maanden komt er natuurlijk weer een nieuwsbrief!

