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

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

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 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)

Bijzondere data komende periode:

In het kort
Tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief gaan de gedachten terug naar vorig jaar. Ongeveer een jaar ge-
leden stonden we met de zaterdaggroep op het ijs en hebben we doordeweeks flinke sneeuwpret gehad 
met Duncan en Solo. Hoe anders is het dit jaar; hoge temperaturen voor de tijd van het jaar en vooral geen 
sneeuw. De wind daarentegen is wel langs geweest, zo zorgde storm Corrie voor een aantal extra veegklus-
sen op de boerderij maar ook voor een gezellige, gezamenlijke uitwaai wandeling. Maar nu komt het voorjaar 
er weer aan; op een aantal plekken zijn er al sneeuwklokjes gespot en de dagen worden weer langer. Een 
mooie tijd van het jaar waarin de natuur weer ontwaakt en weer prachtige dingen laat zien. Wij kijken er naar 
uit! In deze nieuwsbrief vindt u naast de belangrijke data voor de komende periode ook de thema’s die wij de 
komende tijd gaan behandelen bij SAM-en en al het andere nieuws over SAM-en…
Wij wensen u veel leesplezier!

Opgeven voor de meivakantie kan via de mail,  dit zouden wij graag voor 15 april willen weten 
i.v.m. het maken van de planning.

SAM-en is bijna altijd open maar gesloten op….
Maandagochtend 7 maart 2022, gesloten i.v.m. teamochtend.
Woensdagochtend 6 april 2022, gesloten i.v.m. teamochtend.
Goede vrijdag, 15 april, zijn wij gesloten.
Zaterdag 16 april gesloten, behalve voor degene die de hele dag willen voltigeren.
Maandag 18 april, 2e paasdag zijn wij gesloten.
Donderdag 21 april zijn wij gesloten i.v.m. teamdag.
Woensdag 27 april zijn wij gesloten i.v.m. Koningsdag,
Donderdag 26 mei zijn wij gesloten i.v.m. hemelvaart.
Vrijdag 27 mei is een vakantiedag, graag hiervoor ook via de mail opgeven.

Het jaarlijkse SAM-en kamp is op 1, 2 en 3 augustus 2022. De week erna (week 32) zijn wij 
gesloten.
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Thema’s van de komende 
week:

Onlangs zijn wij verrast door een 
aantal prachtige creaties van de 
kinderen. Nu worden wij wel vak-
er blij verrast door de creatieve 
kwaliteiten van kinderen maar wij 
willen er toch twee uitlichten. In het 
diepste ‘geheim’ heeft Lesley on-
langs een monopoly spel gemaakt 
gebaseerd op SAM-en… Ook Elise 
en Yentl zijn druk bezig geweest om 
een nieuw kunstwerk te maken voor 
de boerderij. Dankjulliewel!

Momenteel zijn wij bezig met een 
clienttevredenheidsonderzoek. Er 
is een kindvriendelijke vragenlijst 
opgesteld die de kinderen bij ons 
mogen invullen. Door dit jaarlijkse 
onderzoek kunnen wij kijken hoe de 
kinderen hun tijd bij ons ervaren.

Wij willen benadrukken dat wan-
neer er afgemeld wordt we dit 
graag zo vroeg mogelijk willen wet-
en. Met onze personeelsplanning 
is het dan makkelijker aanpassen. 
Hiernaast hebben alle afmeldingen 
financiële consequenties voor ons. 

Wij maken schoolwerk bij SAM-en…
Meestal zien we een beetje op 
tegen ons schoolwerk, maar we 
gaan dapper aan het werk.
We pakken onze spullen en gaan 
aan het werk. Door ons rooster of 
door wat Miranda neerlegt weten 
we wat we moeten doen.
Als we een vraag hebben dan 
draaien we ons kaartje op rood, dan 
komt Miranda ons helpen.
Het schoolwerk gaat goed. Soms is 
het een beetje lastig.
We vinden rekenen het lastigst. 
Miranda helpt ons door te 
zeggen dat we het kunnen en ons 
te helpen. Dan lukt het wel.
We zijn dan altijd trots.
We maken ons schoolwerk wel 
eens op een andere plek, op een 
paard. Dat vinden we leuk.
We doen heel hard ons best!

Groetjes, Raff en Timo

Schoolw
erk bij SAM

-en...

De komende weken werken we met 
verschillende thema’s waarin de volgende 
onderwerpen aan bod komen: 
 
Week 9; Vriendschap: vriendschap met jezelf 
(zelfacceptatie) 
Week 10; Vriendschap: Afsluitende week 
Week 11; Toekomst & Verleden 
Week 12; Toekomst: Ik over een half jaar.. 
Week 13; Toekomst: verwachtingen 
Week 14; Toekomst: Durf te dromen 
Week 15; Toekomst: Afsluitende week
Week 16; Verandering: Routines & Gewoontes 
Week 17; Verandering: Wat is er moeilijk aan 
veranderingen? 
Week 18; Verandering: Omgaan met...
Week 19; Verandering afsluitende week
Week 20; Wie ben ik: Dit ben ik…
Week 21; Wie ben ik: Hier woon ik…
Week 22; Wie ben ik: Familie…
Week 23; Wie ben ik: School…
Week 24; Wie ben ik: Normen en Waarden…
Week 25; Wie ben ik: Omgangsvormen…
Week 26; Wie ben ik: Afsluitende week
Week 27; Persoonlijke verzorging: Voeding
Week 28; Persoonlijke verzorging: Sport & 
Bewegen…



NIEUWSBRIEF 2022      1e KWARTAAL         SAM-en...

PERSONEELSNIEUWTJES

Organisatorische mededelingen

In de PZC van juli vorig jaar 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 en zorgboerderij was 
hierop een reactie. Het kind staat bij SAM-en... centraal en de activiteiten die we doen zijn middelen om de ver-
schillende zorgdoelen te bereiken. Dit geldt ook voor de inzet van de dieren/paarden. Ook dit zijn middelen om 
doelen te bereiken. 

Misschien heeft u het al gehoord maar onlangs hebben wij helaas afscheid genomen van onze 
begeleidster Jarina. Samen met de kinderen is er een prachtig boek gemaakt waarin iedereen 
een persoonlijke boodschap heeft geschreven en heeft voorzien van mooie foto’s en/of kleur-
rijke, fantasierijke en creatieve creaties. Jarina was hier heel blij mee en wij wensen haar alle 
geluk en gezondheid toe voor de toekomst!
Maggie heeft na  7 jaar met heel veel plezier te hebben gewerkt bij SAM-en de beslissing ge-
nomen om te stoppen met werken. Ze wil graag meer tijd voor zichzelf en haar gezin hebben. 
“Ik werkte tot nu toe altijd full time en ik wil graag ontdekken of  minder werk nu beter bij mij 
past”. Binnenkort komt er een mail waarin ze uitgebreider verteld over het hoe en waarom en 
hoe het afscheid van haar gaan nemen. 
En of het nog niet genoeg is gaat ook Marjolein ons verlaten. Ze werkte nog maar kort bij ons 
maar twijfelde al snel of ze nog wel in de jeugdzorg wilde werken. 
Zoals u wellicht gezien hebt zijn er nieuwe vacatures uitgezet maar Hilde gaat in elk geval een 
aantal uren invullen. Wanneer verder meer duidelijk is zult u dit horen. 

Als reactie hierop heeft een overleg plaatsgevonden met directie SZZ 
(Samenwerkende Zorgboeren Zuid) en gemeente Goes. Eens besloten al-
tijd besloten? Het blijkt moeilijk terug te komen op beleid wat afgesproken 
is. Dit terwijl wij kinderen leren dat als iets niet werkt een andere oplossing 
gezocht moet worden. Is het zo dat bezuinigen op de onderste laag in de 
zorg (dagbesteding) ervoor zorgt dat tekorten afnemen? Is het woord zorg-
boerderij bepalend voor kwaliteit van zorg??
Ieder paardje heeft een staartje, wij zijn benieuwd welk staartje dit nog 
gaat krijgen. 

Als gevolg van het artikel in de PZC en als gevolg van 
bezuinigingen bij alle gemeentes kregen we eind vorig jaar weinig tot geen nieuwe doorverwijzingen naar ons. Dit 
had financieel ook gevolgen. De kosten worden hoger dan de baten wat betekende dat we verlies aan het draaien 
waren. Gelukkig is het tij weer wat gekeerd en kwamen de aanvragen voor begeleiding bij SAM-en weer op gang. 
Mee blijven bewegen op deze golven blijft 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, in de zin van dat er soms 
meer naar geld wordt gekeken dan naar de goede zorg die een kind nodig heeft. Nee, somber worden wij er niet 
van omdat we weten dat wat we doen goed is en kwaliteit van zorg belangrijker is dan wat dan ook. 
Gevolg is wel de onzekerheden voor personeel en daar weer reactie op van veel wisselingen. We hopen na de 
komende vacatureronde weer wat rust te creëren. 

Lucian
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Bijzonderheden bij de dieren

WIST JE DAT...?Sinds kort hebben wij boven op 
zolder een tweetal nieuwe be-
woners (konijnen). Via Anne zijn 
deze schattige en rustgevende 
helpers bij ons gekomen en de 
kinderen zijn hier erg blij mee. 
Naast dat deze nieuwe 
bewoners heerlijk kunnen 
knuffelen en verzorgd kunnen 
worden hebben zij ook een 
belangrijke taak op zolder; zij 
kunnen juf Miranda assisteren 
tijdens het helpen van de 
kinderen met hun schoolwerk.

Onlangs hebben Eddie Keded-
die, Tommie en Jetje hun 
halfjaarlijkse pedicure gehad. 
Bij schapen en geiten noemen 
ze dit bekappen van de hoeven. 
Dit bekappen wordt gedaan om 
problemen te voorkomen. Als er 
een overgroeide hoef ontstaat 
kan een schaap pijn hebben en 
kreupel gaan lopen. Hierdoor 
gaat een schaap slechter lopen, 
minder grazen en krijgt zo dus 
minder voedsel binnen. Ook 
verlaagt bekappen het risico op 
infecties, bijvoorbeeld de rot-
kreupelbacterie.

• Wij een nieuw speeltoestel hebben die 
hoog boven de rest uittorent!

• Het woord ‘lente’ afstamt van het woord 
‘lang’? Dit heeft te maken met het langer 
worden van de dagen en het korter worden 
van de nachten.

• De lente niet alleen invloed op de natuur, 
maar ook de mensen heeft? De langere 
dagen en grotere hoeveelheid zon maken 
de meeste mensen vrolijker en actiever.

• Het in de lente aan de zee veel zonniger is 
dan in het binnenland? De zon schijnt daar 
wel 60uur extra! Door het koude water van 
de Noordzee ontstaan er minder wolk-
en boven het water. Extra reden voor een 
strandbezoek dus.

• Een lange boswandeling of fietstocht 
stress reduceert. Vaker tijd spenderen in de 
natuur heeft een positief effect op zowel je 
lichamelijke als je geestelijke gezondheid, 
zeker in de lente.


