Werken in de buitenlucht
op een echte boerderij,
wie wil dat nou niet?
LOGEEROPVANG
In 2012 is er een nieuwe zorgboerderij
gebouwd en naast dagbesteding is er
sindsdien ook plaats voor logeren.
Het logeerweekend wordt één keer
per maand georganiseerd en is
bedoeld voor een groep van 6 jongens vanaf 12 jaar.
Tijdens het logeren biedt ’De Boerderijn’ verschillende activiteiten,
hierbij wordt uitgegaan van de mogelijkheden die de boerderij
en de polder bieden. Naast het verzorgen van de dieren zijn er
activiteiten zoals skelteren, trampoline springen, op het erf
spelen en de polder ontdekken.
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Logeren e leuk dat is?
jij wel ho

Zorgboerderij ’De Boerderijn’
Geerweg 4
2381 LT Zoeterwoude
E-mail: info@deboerderijn.nl
T 071 - 580 3012 M 06 - 28172437
ma - vrij tijdens kantooruren
www.deboerderijn.nl

Bent u op zoek naar arbeidsmatige dagbesteding of logeeropvang?
Voor uzelf, uw kind of iemand anders die hulpboer wil worden.
Hecht u waarde aan kleinschaligheid, betrokkenheid en persoonlijke
ontwikkeling op maat? Dan is zorgboerderij ‘De Boerderijn’ wat u zoekt!

Zorgboerderij ’De Boerderijn’ is gelegen in de Geerpolder
in Zoeterwoude. Sinds 2002 is ’De Boerderijn’ zich gaan
ontwikkelen als zorgboerderij.
Naast koeien zijn er paarden, schapen, geiten, kippen,
konijnen, cavia’s, katten en honden. Ook doen we
werkzaamheden in de moestuin en fietsenwerkplaats.

DOELSTELLING
De doelstelling van zorgboerderij ’De Boerderijn’ is om hulpboeren op een zinvolle manier dagbesteding te bieden in een
sociale, veilige, gestructureerde omgeving waar welzijn en
plezier hebben belangrijk is.
DAGBESTEDING
Vier dagen per week biedt ’De Boerderijn’ arbeidsmatige
dagbesteding. Dagelijks komen er 10 hulpboeren om te helpen
bij het werk. De hulpboeren vormen een gevarieerde groep,
zowel in leeftijd als in zorgvraag. Er komen mensen met een
verstandelijke beperking en/of een vorm van autisme.
Alle hulpboeren hebben een zorgindicatie om de begeleiding
op ’De Boerderijn’ te financieren via PGB.

ONZE ACTIVITEITEN ZIJN:
• Verzorgen van de dieren
• Technische klussen
• Werken in de moestuin
• Klussen op het erf en in het weiland
• Kantinedienst verzorgen
• Werken in de fietsenwerkplaats
BEGELEIDING
De hulpboeren worden begeleid door Paulien, Geert en Corlene. Daarnaast zijn er vaste
vrijwilligers die ondersteuning bieden. Wij kiezen op ons bedrijf bewust voor een klein
aantal hulpboeren in een omgeving waar genoeg tijd is voor persoonlijke aandacht.
Ook hechten we veel waarde aan de (sociale) ontwikkeling van onze hulpboeren.
Verder werken we met z’n allen dagelijks aan nuttige klussen in kleine groepen zonder
werkdruk. Het belangrijkste op onze zorgboerderij is dat wij een fijne werkplek bieden
waar iedereen zichzelf mag zijn en waar mens en dier van elkaar kunnen genieten.
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