NIEUWSBRIEF
SAM-EN...
In het kort
Het begint weer wat kouder te worden, de winter komt eraan. Zouden we dit jaar weer kunnen
schaatsen? Met de koude dagen op komst zijn ook de warme, gezellige dagen in aantocht.
Sinterklaas is op het moment van schrijven net op de terugreis en de kerstliedjes zijn overal te
horen. Ook bij SAM-en is Sinterklaas niet onopgemerkt voorbij gegaan. Wie had het mooiste
gedicht? De winnaar is terug te vinden in deze nieuwsbrief. Maar na Sinterklaas komt natuurlijk
kerst, de eerste kerstbomen zijn al te vinden op de boerderij en de komende tijd zullen er nog meer
kerstversieringen bij komen om de kerstsfeer compleet te maken. Hiernaast zijn in deze nieuwsbrief
de belangrijke data voor de komende periode te vinden, de thema’s die behandeld worden en al
het andere nieuws over SAM-en. Wij wensen u veel leesplezier.

Bijzondere data komende periode:
Kerstvakantie opgeven
Opgeven voor de kerstvakantie kan via de mail, dit zouden wij graag voor 15 december
willen weten i.v.m. het maken van de planning.
SAM-en is bijna altijd open maar gesloten op….
Zaterdag 1 januari 2022 zijn wij gesloten
Dinsdagochtend 11 januari 2022, gesloten i.v.m. teamochtend
Donderdagochtend 3 februari 2022, gesloten i.v.m. teamochtend
Maandagochtend 7 maart 2022, gesloten i.v.m. teamochtend
Woensdagochtend 6 april 2022, gesloten i.v.m. teamochtend

SAMen
Blazekop 5
4441 TN Ovezande
www.sam-en.nl

Openingstijden

Contact:
SAMen@zorgboerenzuid.nl
06-46 10 59 44
0113-745464

(In geval van vervoersindicatie ophalen Middelburg en Goes 9 uur)

Maandag t/m vrijdag:
9.30 tot 13.30 op de boerderij.

14.30 tot 17.00 op de boerderij

(In geval van vervoersindicatie ophalen Middelburg en Goes 14 uur)

Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur op de boerderij.

(In geval van vervoersindicatie ophalen Middelburg en Goes 9.30 uur)

NIEUWSBRIEF 2021

		

4e KWARTAAL

SAM-en...

De afgelopen tijd zijn er veel
kinderen bezig geweest met het
maken van een mooi gedicht
voor Sinterklaas. Deze gedichten konden worden ingeleverd
in de speciale brievenbus en
de vakkundige jury had het erg
moeilijk om de uiteindelijke
winnaar te vinden tussen al die
mooie gedichten. Maar uiteindelijk is de keuze gemaakt…de
winnaar is….FENNA! Fenna is
telefonisch gefeliciteerd omdat
ze in quarantaine zat. Wat was
ze verrast en blij.
Van harte gefeliciteerd en we
willen iedereen bedanken en
een compliment geven voor alle
mooie gedichten.
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TERUGBLIK

Winnaar dichtwedstrijd

ww

Kleding
We willen het nogmaals onder de
aandacht brengen maar in deze
koude tijd is het geen overbodige
luxe als de kinderen warme handschoenen, laarzen en eventueel
een sjaal of muts bij- of aan hebben.

KORTE MEDEDELINGEN

We willen graag op tijd weten wie
er wanneer komt in de kerstvakantie. Dit kunt u nog doorgeven tot 15
december.
Op deze manier kunnen wij extra
personeel inplannen op de drukke
dagen. Wij willen benadrukken dat
wanneer er afgemeld wordt we dit
graag zo vroeg mogelijk willen
weten.
Met onze personeelsplanning is het
dan makkelijker
aanpassen. Hiernaast hebben alle
afmeldingen financiële consequenties voor ons.

		

Thema’s van de komende
week:
De komende weken werken we met verschillende thema’s:
De volgende onderwerpen komen hierbij aan bod:
Week 49; Voeding
Week 50; Sport en bewegen
Week 51; Rust nemen en afleiding
Week 52; Rust nemen en afleiding
Week 1; Persoonlijke verzorging/Hygiëne
Week 2; Vriendschap: Omgaan en vriendschap
met elkaar
Week 3; Vriendschap: Wat is belangrijk in echte
vriendschap?
Week 4; Vriendschap: vriendschap met jezelf (zelfacceptatie)
Week 5; Vriendschap: Afsluitende week
Week 6; Toekomst & Verleden
Week 7; Toekomst: Ik over een half jaar..
Week 8; Toekomst: verwachtingen
Week 9; Toekomst: Durf te dromen
Week 10; Toekomst: Afsluitende week
Week 11; Verandering: Routines & Gewoontes
Week 12; Verandering: Wat is er moeilijk aan veranderingen?
Week 13; Verandering: Omgaan met verandering..

Hoe doen we dit?
Paarden voeren en verzorgen,
wat eten paarden en waarom?
Quiz: Wat is er gezond en ongezond?
Sporten met de paarden (samenwerking),
Ontdekken wat rust en afleiding geeft en de
koppeling naar de paarden maken.
We verzorgen de paarden maar hoe verzorg je
je en hoe zorg je goed voor jezelf?
Wat zijn routines en heeft iedereen dat, de
paarden ook? En nog veel meer....
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PERSONEELSNIEUWTJES
In de nieuwsbrief van afgelopen juni heeft u kunnen lezen dat Maggie en Lucian echte Rots
& Water trainers zijn geworden. In de afgelopen periode hebben ook Miranda, Anne, Job en
Richard deze cursus gevolgd en behaald. We hebben nu dus maar liefst zes Rots & Water
trainers binnen ons team.
Sinds kort werken we binnen SAM-en... met het Kids met Pk
programma. De ACT methode ligt ten grondslag aan het
KIDS met PK programma.
Lucian volgde deze bijscholing Kindertherapie welke voor
het eerst exclusief voor equitherapeuten/EAT-ers aangeboden
werd. Het programma is een combinatie van opdrachten in het
werkboek met praktische opdrachten met de paarden.

Organisatorische mededelingen
In de pzc van juli heeft gestaan dat de gemeente Goes stopt met verwijzen voor zorg op
zorgboerderijen. Dit was voor ons een complete verrassing, er was hierover niet gecommuniceerd. Hierdoor
werden we wel wat onzeker en achterdochtig; wat wordt er besloten waar wij geen weet van hebben en hoe kan
het dat dit gebeurd? Onze naamsverandering van zorgboerderij naar Pedagogisch centrum was hierop een
reactie. Het kind staat bij SAM-en... centraal en de activiteiten die we doen zijn middelen om de verschillende
zorgdoelen te bereiken. Zo kan ik inhoudelijk nog veel meer argumenten benoemen waardoor ik vind dat we
goed bezig zijn.
Als reactie hierop heeft een overleg plaatsgevonden met directie SZZ en
gemeente Goes. De tekst staat echter nog steeds vermeld op de website
van de gemeente. Is het echt zo moeilijk dit eraf te halen? Of laten we het
staan zodat het aantal doorverwijzingen vanzelf afneemt? Ieder paardje
heeft een staartje, wij zijn benieuwd welk staartje dit nog gaat krijgen.
Want weten de beleidsmakers bij de gemeentes wel inhoudelijk wat wij
doen? Als gevolg van het artikel in de PZC en als gevolg van
bezuinigingen bij alle gemeentes kregen we de afgelopen maanden
weinig tot geen nieuwe doorverwijzingen naar ons. Dit heeft financieel ook
gevolgen. De kosten worden hoger dan de baten wat betekend dat we
verlies aan het draaien zijn. Om een gezond bedrijf te blijven moeten we hieraan ook consequenties verbinden. Zo
hadden we voor de zomervakantie een tekort aan personeel, nu is er een overschot. Gaan we contracten dus niet
verlengen met het risico binnenkort weer meer mensen nodig te hebben?
Mee blijven bewegen op deze golven is een grote uitdaging. Gezien de bezuinigingsrondes die in het land bezig
zijn op jeugdzorg ziet het er niet heel rooskleurig uit. Stemt ons dit somber? Ja, het doet zeer te zien en merken
dat ouders en kinderen niet op tijd de hulp krijgen die ze nodig hebben. Het raakt ons als we zien wat korte
termijn politiek doet en zijn gefrustreerd dat mensen die toch best wat geleerd hebben niet verder kunnen kijken
dan een paar jaar. Wij weten dat bezuinigingen nodig zijn, ook in de jeugdzorg. Maar beste mensen, is het misschien een idee ook ondernemers van de werkvloer te betrekken in meedenken over beleid
(op de langere termijn)?
Lucian
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Bijzonderheden bij de dieren

Madai is uit logeren bij Marit en
Willemien. Langzaam begint ze
het op te pakken dat er iemand
op haar rug zit, hoe dat voelt als
ze beweegt en accepteert ze dit.
Zoals ook bij ons mensen
moeten we haar tempo van
leren volgen.
Dat dat langzamer is dan dat wij
zouden willen is een probleem
van ons. De leerling bepaald
mee in het tempo, ook in dit
geval.
De operatie van het oog van
Joekel is gelukt. Joekel heeft het
goed gedaan en heeft zichtbaar
minder pijn.
Hij is voor de operatie niet naar
een dierenkliniek gebracht maar
het kon gewoon in zijn eigen stal
waardoor er geen extra stress
kon ontstaan. Bleek achteraf dat
het al langere tijd blind was aan
1 oog en dat zijn lens al volledig
was verdwenen. We zijn trots op
en heel blij met hem!
De kippen hebben onlangs een
voeten bad gehad. Samen met
de kinderen hebben we op een
rustige manier de kippen één
voor één gevangen en
geholpen om af te komen van
hun kalkpoten.

WIST JE DAT...?
• Er binnen het team van SAM-en een aantal 		
echte waaghalzen zitten die in het klimbos
hun angsten hebben overwonnen!
• Er ook een aantal kinderen echt de hoogte in
zijn gegaan en moed en doorzettingsvermogen hebben laten zien in het klimbos!
• Lucian in ForYou Magazine staat met een
prachtig interview over SAM-en.
• Er altijd mooie boeken te leen zijn uit onze
zwerfboekenkast.
• Er nu ook een Geocaching schat bij ons in de
buurt ligt.
• Madai al een ruiter op haar rug accepteert.
• We nog steeds te weinig kerstlichtjes hebben
voor alle kerstbomen die er staan.
• We Rots en Water training gaan geven.
• Er ook een nieuw programma binnen is, genaamd Kids met PK. Dit programma is gebaseerd op de ACT methodiek.

Eén van de schapen (Eddie
kededdie) leek zich niet zo
lekker te voelen. Na inspectie
van ons en de dierenarts heeft
hij medicatie en een korte
rustperiode gehad in de stal
van Buck en dit lijkt hem goed
te hebben gedaan. Hij huppelt
weer in de wei met zijn maatjes
Tommie en Jetje en de
Shetlanders houden een oogje
in het zeil.
We hebben 2 konijntjes te
logeren. Uit een eerder nestje
van Tina hadden we een nestje
hele mooie konijntjes. 2 daarvan
zijn door Anne meengenomen
naar Eindhoven maar deze
komen nu een maandje logeren
bij ons. Zou opa Bowie ze nog
herkennen?
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