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Personeelsnieuwtjes

Stefan, Miranda en Richard zijn nog druk bezig met de Vaktraining Interventie met Paard. Zij moeten verschillende 
activiteiten ondernemen om hun ontwikkeling te laten zien aan de vakdocent. De kinderen en natuurlijk de 
paarden helpen hier regelmatig bij zodat Stefan, Miranda en Richard de opleiding voltooien en meer leerzame 
begeleidingsactiviteiten met een paard kunnen ondernemen met de kinderen op de boerderij.

Per 1 december van dit jaar is onze nieuwe collega Jarina Koens begonnen met haar nieuwe baan bij SAMen. 
Momenteel wordt Jarina ingewerkt en leert ze de klussen, de paarden, de andere dieren en natuurlijk het 
allerbelangrijkste alle kinderen op de boerderij kennen. Per 1 januari start Ayan bij SAM-en. Jarina heeft gewerkt 
bij een zorgboerderij in Halsteren en Ayan werkte bij Juvent. We zijn blij hun in ons team te krijgen. 

In deze nieuwsbrief staan verschillende data vermeld waarop we gesloten zijn vanwege teamdagen. Er is voor ons 
als team weinig tijd op de dag om te overleggen, te evalueren, nieuwe ideeën te bespreken en te kunnen leren van 
elkaar. Daarom hebben wij regelmatig teamochtenden/dagen gepland. Op deze manier plannen we tijd in om 
onszelf als team te blijven ontwikkelen.

Wanneer nieuwe kinderen aangemeld 
worden gebeurd dat meestal telefonisch. 
Wij vinden het belangrijk dat er eerst een 
kennismakingsgesprek en rondleiding 
plaats vindt. U vertrouwt immers uw kind 
aan ons toe. Hierna volgt een 
intakegesprek waarin we samen doelen 
bepalen waaraan gewerkt gaat worden. 
Omdat de gemeente waar u woont een 
indicatie af moet geven is het belangrijk 
ook eerst met hun in gesprek te gaan over 
mogelijke begeleiding vanuit ons op de 
boerderij. De doelen evalueren we 
regelmatig met de ouders of verzorgers 
zodat we gericht aan het werk blijven. 
Het is belangrijk goed in de gaten te 
houden wanneer de indicatie afloopt. Deze 
wordt immers voor bepaalde tijd 
afgegeven. Wij moeten, in geval van 
mogelijke verlenging uiterlijk 6 weken 
voordat deze afloopt een aanvraag 
indienen voor verlenging. Het is belangrijk 
dat zowel wij als u als ouders/verzorgers 
hier op letten.
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Bijzondere data komende periode:

  

Op het moment van het schrijven van deze nieuwsbrief is Nederland helaas weer in een lockdown. Heel vervelend voor 
iedereen omdat het, zeker rondom de feestdagen, zo fijn zou zijn om op een 'normale' manier samen te kunnen zijn. 
Maar op dit moment is de situatie zoals die is en moeten we er samen het beste van maken.  Voor de boerderij
betekent dit dat wij, na de afkondiging door de regering van de extra maatregelen rondom corona, vanuit SZZ te horen 
hebben gekregen dat wij open mogen blijven. We houden de algemeen geldende maatregelen in acht; afstand 
houden, handen wassen en mondkapjes op tijdens vervoer. In geval van klachten thuisblijven en laten testen. De door 
ons geleverde zorg gaat dus op de normale manier door en de vaste dagdelen/tijden blijven hetzelfde (met 
uitzondering van de kerstvakantie) uiteraard. Wij hebben voor in de kerstvakantie veel aanmeldingen gehad en zullen 
een zo feestelijk en gezellig mogelijk week programma maken om de kinderen een leuke tijd op de boerderij te geven. 
Wij willen u namens het hele team alvast hele fijne kerstdagen toewensen en natuurlijk een heel gelukkig nieuwjaar. In 
deze nieuwsbrief vindt u, naast een aantal belangrijke data, een verzameling van leuke thema's van de afgelopen 
perioden en natuurlijk de nieuwtjes op de boerderij.

Openingstijden 
maandag t/m vrijdag:
9.30 tot 13.30 op de boerderij. (in geval van vervoersindicatie ophalen Middelburg en 
Goes 9 uur). 
14.30 tot 17.00 op de boerderij (in geval van vervoersindicatie ophalen in Middelburg en 
Goes 2 uur). 
Zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur op de boerderij. (in geval van vervoersindicatie 
halen we op om 9.30)

SAM-en... is gesloten op: 

Vrijdag 25 december, zaterdag 26 december (Kerst) 
Donderdag 31 december, vrijdag 1 januari en zaterdag 2 januari.
Maandag 18 januari hele dag
Zaterdag 20 februari hele dag
Woensdag 24 februari ochtend
Donderdag 25 maart ochtend
Maandag 5 april 2e Paasdag
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Momenteel wordt Jarina ingewerkt en leert ze de klussen, de paarden, de andere dieren en natuurlijk het 
allerbelangrijkste alle kinderen op de boerderij kennen. Per 1 januari start Ayan bij SAM-en. Jarina heeft gewerkt 
bij een zorgboerderij in Halsteren en Ayan werkte bij Juvent. We zijn blij hun in ons team te krijgen. 

In deze nieuwsbrief staan verschillende data vermeld waarop we gesloten zijn vanwege teamdagen. Er is voor ons 
als team weinig tijd op de dag om te overleggen, te evalueren, nieuwe ideeën te bespreken en te kunnen leren van 
elkaar. Daarom hebben wij regelmatig teamochtenden/dagen gepland. Op deze manier plannen we tijd in om 
onszelf als team te blijven ontwikkelen.

Wanneer nieuwe kinderen aangemeld 
worden gebeurd dat meestal telefonisch. 
Wij vinden het belangrijk dat er eerst een 
kennismakingsgesprek en rondleiding 
plaats vindt. U vertrouwt immers uw kind 
aan ons toe. Hierna volgt een 
intakegesprek waarin we samen doelen 
bepalen waaraan gewerkt gaat worden. 
Omdat de gemeente waar u woont een 
indicatie af moet geven is het belangrijk 
ook eerst met hun in gesprek te gaan over 
mogelijke begeleiding vanuit ons op de 
boerderij. De doelen evalueren we 
regelmatig met de ouders of verzorgers 
zodat we gericht aan het werk blijven. 
Het is belangrijk goed in de gaten te 
houden wanneer de indicatie afloopt. Deze 
wordt immers voor bepaalde tijd 
afgegeven. Wij moeten, in geval van 
mogelijke verlenging uiterlijk 6 weken 
voordat deze afloopt een aanvraag 
indienen voor verlenging. Het is belangrijk 
dat zowel wij als u als ouders/verzorgers 
hier op letten.
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Met de kerst voor de deur blikken wij graag nog 
even terug op de eerdere festiviteiten. Eind 
oktober was het Halloween. Dit feest wordt in 
Nederland steeds grootser gevierd en ook de 
kinderen op de boerderij zijn druk bezig geweest 
met verschillende creatieve versieringen en het 
uitsnijden van de pompoenen.
Hiernaast was het natuurlijk Sinterklaas en ook 
dit feest is niet onopgemerkt voorbij gegaan. 
Naast de ondernomen activiteiten, o.a. 
pietengym en het maken van 
sinterklaasgedichten, is door de Sint voor ieder 
kind een klein presentje afgeleverd. Damon 
vertrok met een mooie gouden medaille omdat 
hij door Sint uit was gekozen als winnaar van de 
gedichtenwedstrijd. Gefeliciteerd Damon en 
namens Sinterklaas bedankt voor het mooie 
gedicht!

Klussen van de afgelopen tijd

Zowel Buck als Tess hebben een nieuwe 
plek gekregen op de boerderij. Paulus is 
druk bezig geweest en heeft een tweetal 
mooie plekken gecreeerd waar ze zich 
helemaal thuis voelen. Hiernaast is er 
ook ruimte gemaakt om onze karren 
droog te kunnen stallen.

We willen graag op tijd weten 
wie er wanneer komt in de 
voorjaarsvakantie. Graag voor 
1 februari doorgeven. Dit 
omdat we dan ook extra 
personeel in kunnen plannen 
op drukkere dagen. 

Ook willen we nog een keer 
benadrukken dat wanneer er 
afgemeld wordt op een 
normale dag, dit zo vroeg 
mogelijk gedaan wordt. Met 
onze planning van de dag is het 
dan makkelijker aanpassen.

Er hangt aan onze kapstok  nog 
steeds kleding wat niet van ons 
is. Mocht iemand iets missen, 
kijk dan even of er iets van jullie 
bij hangt. In het nieuwe jaar 
kijken we wat er nog hangt en 
wordt het opgeruimd.
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Thema's waarmee wij de komende
periode werken:

Toekomst

Verleden; Hoe ga je om met de dingen die gebeurt zijn?

Ik, over een halfjaar; Hoe zie je jezelf over een halfjaar?

Verwachtingen; Verwachtingen van jezelf en anderen, 
grenzen, toekomst, autoriteit, zelfacceptatie.

Durf te dromen; Wat wil je later worden, wat heb je daarvoor 
nodig, wat kan je al?
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De konijnen hebben het erg naar 
hun zin in hun nieuwe hok (de 
hooimijt) en hebben sinds kort 
een tweetal 'onderburen' die het 
hok samen compleet maken.

Een spontaan idee zorgde ervoor 
dat onze kippen en eenden een 
paar nieuwe vrienden hebben 
gekregen. Er zijn vier nieuwe 
kippen bij gekomen en twee 
prachtige parelhoenders 
(ook wel poelepetaten 
genoemd). Hierdoor is het 
kippenverblijf weer een 
levendige plek geworden en de 
kinderen genieten daar zichtbaar 
van.

Door de lagere temperaturen 
hebben de paarden hun dekens 
weer op.  Er zijn echter veel 
wisselingen in de temperatuur en 
koud is het nog niet geweest. Dit 
heeft bij enkele paarden voor 
buikpijn (koliek) gezorgd. Voor 
Jibben en Sam is hierdoor 
pasgeleden de dierenarts 
geweest. Gelukkig zijn ze weer 
opgeknapt. 1 van de nieuwe 

aanwinsten: 
Pipa

(uitspraak Biba)
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