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De eerste nieuwsbrief van Paardenlief 
De eerste nieuwsbrief van Paardenlief, daar is hij dan! 

Via deze nieuwsbrief willen we iedereen op de hoogte 

houden van de dagelijkse gang van zaken bij 

Paardenlief, vertellen over wat er allemaal gebeurt en 

wat de nieuwe plannen en activiteiten van Paardenlief 

zijn. Het plan is om deze nieuwsbrief maandelijks uit 

te brengen, zodat iedereen actueel geïnformeerd 

blijft. Omdat dit onze eerste nieuwsbrief is en we nog 

zoeken naar een complete en interessante opzet, 

willen we iedereen vragen om ideeën, aanvullingen en 

opmerkingen aan ons door te geven, om zo tot een 

nieuwsbrief te komen die zoveel mogelijk voldoet aan 

ieders verwachtingen. Feedback ontvangen we het 

liefst via e-mail: info@paardenlief.nl 

Dagbesteding PLUS+ bij Paardenlief begint voor steeds 

meer deelnemers een fijne invulling van dagen te 

worden, waar een zeer diverse groep kinderen, 

jongeren en jong volwassenen gezamenlijk optrekt. 

Omdat we voor iedereen een veilige, vertrouwde en 

betrouwbare omgeving willen bieden, houden we ons 

bij alles wat we doen aan de kernwaarden van 

Paardenlief: Respect voor elkaar en de dieren, begrip 

voor ieders persoonlijke omstandigheden, 

mogelijkheden en beperkingen en een hoge mate van 

saamhorigheid waar gelijkwaardigheid en 

behulpzaamheid de sfeer en omstandigheden voor 

iedereen optimaal laten zijn. 

De paarden bij Paardenlief spelen uiteraard een grote 

rol bij de invulling van de dag en de werkzaamheden 

die we uitvoeren: Voeren, mesten, poetsen,  

 

 

paardrijden en grondwerk met de paarden horen bij 

de dagelijkse activiteiten die gezamenlijk uitgevoerd 

worden. Daarnaast zijn er voor iedereen activiteiten 

waarvoor een persoonlijke voorkeur bestaat: 

Knutselen, tekenen, bouwen met lego, struinen/ 

jutten over het erf en terrein, balspelletjes, Kubb 

wedstrijdjes, maar ook lezen, dansen en gewoon 

gezellig kletsen horen hier zeker bij. Tijdens de 

maaltijden en theedrinken bespreken we wat we gaan 

doen en vertelt iedereen wat we naast Paardenlief 

allemaal meegemaakt hebben. 

De begeleiding bij Paardenlief bestaat altijd uit de 

inmiddels bekende en vertrouwde gezichten van 

Jeanne en/ of Bart. Altijd zal minimaal één van hen 

aanwezig zijn, om voor iedereen een vaste en 

betrouwbare basis te vormen. Daarnaast zijn er ook 

andere begeleiders, stagiaires en vrijwilligers die op 

wisselende dagen komen helpen. Momenteel zijn dat 

onze stagiaires Nova en Alicia, vrijwilligers Petra en 

Dina en sinds vorige week begeleider Heidi, die ook bij 

de paardrijlessen gaat bijspringen (ze is gediplomeerd 

instructrice). Ze zal zichzelf verderop in deze 

nieuwsbrief ook even verder voorstellen. 

Voor dagbesteding op doordeweekse dagen is er nog 

ruimte voor enkele nieuwe deelnemers, de 

zaterdagen zijn momenteel volgeboekt. 

We hopen dat iedereen met plezier onze eerste 

nieuwsbrief zal lezen en we houden ons aanbevolen 

voor feedback! 

Het team van Paardenlief. 

Paardenlief, Jeanne en Bart, wie doet wat? 
Zoals we al vertelden, bestaat de begeleiding bij Paardenlief uit verschillende personen, die allemaal zo hun 
specifieke taken hebben. Naast de dagelijkse begeleiding van de groep deelnemers hebben Jeanne en Bart een 
onderlinge taakverdeling voor wat betreft de verschillende zaken die bij Paardenlief horen: 
Jeanne regelt de boekhouding, planning en financiële zaken van Paardenlief en is daarnaast degene die bepalend is 
hoe we bij Paardenlief met de paarden omgaan.  
Bart houdt zich bezig met de individuele ondersteunings- en zorgplannen, de (ortho)pedagogische begeleiding en de 
specifieke begeleiding van de deelnemers. Daarnaast is hij het aanspreekpunt voor de kwaliteitsborging en de 
daarbij horende BHV organisatie. 
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Jeanne en Bart hebben bijna dagelijks overleg over elkaars taken en informeren elkaar hierover volledig, dus kun je 
altijd bij beiden terecht over alles wat bij Paardenlief hoort en zullen zij ervoor zorgen dat alle zaken op de juiste 
manier afgehandeld worden. In de toekomst zal ook Heidi volledig geïnformeerd zijn, maar daarvoor hebben we nog 
wat meer tijd nodig. 
 
Om dit op een heldere en duidelijke manier vorm te geven hebben we hiervoor een opzet bedacht: 
Informatie en/ of vragen over boekhouding, planning en financiën:  e-mail: boekhouding@paardenlief.nl 
Informatie en/ of vragen over de paarden:    e-mail: jeanne@paardenlief.nl 
 
Informatie en/ of vragen over individuele plannen en begeleiding: e-mail: bart@paardenlief.nl 
Informatie en/ of vragen kwaliteitsborging en BHV:   e-mail: bart@paardenlief.nl 
 

Individuele ondersteunings- en zorgplannen 
Bij Dagbesteding PLUS+ bij Paardenlief hoort voor 
iedere deelnemer een specifiek individueel 
ondersteunings- en zorgplan. Hiervoor hebben we een 
elektronisch, online cliëntvolgsysteem (Cliëndo) 
waarin deze plannen opgesteld worden en we 
dagelijks rapporteren over de algemene gang van 
zaken en de individuele ontwikkelingen. Momenteel 
zijn we druk bezig om dit cliëntvolgsysteem in te 
vullen en gaan we met alle ouders/ verzorgers in  
 
 
 
 
 
 

overleg om zo voor iedereen een individueel plan op 
te stellen. Hiervoor gaan we afspraken maken om bij 
iedereen een thuisbezoek te plannen, waarbij we 
gaan overleggen wat de behoeften en verwachtingen 
zijn, waarmee we voor iedereen een plan op maat 
gaan maken. De eerste afspraken voor de 
thuisbezoeken zijn inmiddels al gemaakt! 
Zodra het cliëntvolgsysteem helemaal up-to-date is, 
gaan we ook de mogelijkheid bieden om ouders 
online inzage te geven in dit systeem, zodat ze kunnen 
volgen hoe de deelnemers zich ontwikkelen en 
kunnen de dagelijkse rapportages gelezen worden. 
Ook bestaat de mogelijkheid om te reageren op 
rapportages. Hierover krijgen jullie meer informatie 
zodra dit gerealiseerd is. 

Logeren 
We gaan logeren!  
Bart en Jeanne zijn gisteravond bij Lentemaheerd in Uithuizermeeden geweest.  
En wat een prachtige locatie is dat! Een ruime gezamenlijke ruimte waar we kunnen eten, spelletjes doen, tv kijken. 
Er zijn 7 slaapkamers allemaal met eigen douche, wastafel en toilet.  
Buiten is er ruimte om te voetballen of rondjes te rijden met de skelters.  
We mogen gebruik maken van de keuken, en gaan daar met elkaar onze maaltijden bereiden.  
En we hebben de eerste data gepland! 
26-27-28 november.  
17-18-19 december.  
De ouders/deelnemers die graag willen logeren ontvangen binnenkort nog een brief met extra info. 
 

 

mailto:boekhouding@paardenlief.nl
mailto:jeanne@paardenlief.nl
mailto:bart@paardenlief.nl
mailto:bart@paardenlief.nl


     NIEUWSBRIEF 
Even voorstellen 
Heidi  
Hallo iedereen,                                                                 
Ik wil me graag even voorstellen aan jullie. 
Sommige kinderen/ouders hebben mij misschien al 
gezien omdat ik de afgelopen 2 week al 2 dagen even  
mee mocht helpen op de dagbesteding bij 
paardenlief. 
 
Ik word de nieuwe collega van Jeanne en Bart en mag 
vanaf november gaan werken bij de dagbesteding. 
Ik ben 43 jaar oud en geef al meer dan 25 jaar 
paardrijles aan kinderen/volwassenen op de 
manege,  ik geef privéles bij mensen thuis met een 
eigen paard/pony. 
Verder heb ik altijd gewerkt bij maneges of 
sportstallen met heel veel paarden . 
Ik kan paarden opleiden van veulen tot sportpaard of 
recreatiepaard. 
Ook heb ik mijn mbo verpleegkundige diploma en heb 
in de afgelopen jaren ook nog in de vakanties 
meegeholpen in de zorg wat ik ook erg leuk vind. 
Werken met mensen en dieren is erg leuk om te doen 
ik heb er ook heel veel zin in om bij jullie te komen 
werken. 
Verder ben ik getrouwd met Frank Jonker en ben ik 
moeder van 3 kinderen en heb ik natuurlijk ook 
huisdieren thuis. 
 
Heidi 

 
 

Mona en tijger zijn 9 jaar oud      Bella is 3jaar oud 
 

        
 

 

Alicia 
Hoi ik ben Alicia, ik ben 18 jaar. Ik doe de opleiding 
persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen. Ik loop 
hier elke woensdag, donderdag, vrijdag en soms de 
zaterdag. Ik blijf hier stage lopen tot 15 juli 2022. Ik 
kijk erg uit naar de tijd hier.  
 
Alicia 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Veulens 
De veulens die dit jaar in mei en juni geboren zijn, Igor en Wooly, gaan binnenkort verhuizen. Ze gaan naar 
Tinkerhoeve de Bonte parels, waar ze ook in een kudde verder gaan opgroeien tot echte hengsten. Ze zijn afgelopen 
week gechipt en ze krijgen binnenkort ook een echt paspoort, zodat ze helemaal klaar zijn voor hun verhuizing. 
 
 
 
 
 


