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De derde nieuwsbrief van Paardenlief
Het is echt weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief!
Iedere keer willen we wel starten met dat er zoveel
gebeurt bij Paardenlief.
Veel achter de schermen, waar sommigen van jullie
misschien niet zo veel van merken.
Paardenlief heeft de afgelopen 1,5 jaar een
ontzettende groei laten zien, waar we natuurlijk
ongelooflijk trots op zijn! Maar we zijn ook tot de
conclusie gekomen dat we dit niet meer met drie
mensen en stagiaires kunnen doen. Naast het
begeleiden van de dagbesteding zijn er ook veel
werkzaamheden die

achter de schermen gedaan worden: Administratie,
oudergesprekken, begeleidingsplannen, rapportages
enzovoort. Jeanne en Bart zullen hier meer mee aan
de slag gaan.
Daarom zijn we op zoek gegaan naar nog meer leuke
collega’s. En dat is gelukt!! Sommige van jullie hebben
hen al ontmoet. Hieronder zullen Rob, Monique en
Jolyne zichzelf voorstellen. Samen met Heidi zullen zij
voor het grootste gedeelte de groep deelnemers
tijdens dagbesteding gaan begeleiden. Bart en Jeanne
blijven natuurlijk ook gewoon gezellig bij Paardenlief
aanwezig en zullen ook altijd een aanspreekpunt
blijven voor deelnemers, ouders en instanties.

Even voorstellen…
Beste ouders/verzorgers, Het komende jaar kom ik de zorgboerderij vergezellen!
Mijn naam is Jolyne Kremer en ik ben 20 jaar oud. In september start ik de opleiding
Begeleider Maatschappelijke Zorg, aan het Menso Alting in Groningen. Als plek om
te gaan werken en leren heb ik voor Paardenlief gekozen. Paardenlief lijkt mij een
uitdagende werkplek om mijn kennis te vergroten en veel te gaan leren van en met
jullie kinderen. Zelf heb ik een achtergrond in de bakkerswereld, maar ik heb er voor
gekozen om mijn hart te volgen en met jongeren te gaan werken. Vanaf september
zal ik minimaal 15 uur aanwezig zijn op de zorgboerderij, in de praktijk zal dit van
woensdag tot en met zaterdag zijn. Waarschijnlijk zal ik in juli beginnen op de
zorgboerderij omdat ik er zo’n zin in heb! Heel graag tot ziens.
Groeten Jolyne Kremer.

Dag ouders, familie en/of verzorgers.
Sommigen van jullie hebben mij al gezien toen ik mee
kwam kijken op Paardenlief. Anderen hebben mij
misschien al op een foto voorbij zien komen.
Bij deze wil ik mij nog netjes even voorstellen. Mijn is
Rob Halsema, ik ben 42 jaar en werk al 22 jaar in de
gehandicaptenzorg en verslavingszorg. Ik woon in Ten
Boer.
Ik heb een ruime ervaring opgedaan met volwassen
en kinderen met een beperkingen (lvg en lvb) autisme
en verwante stoornissen en daarbij komende
probleemgedrag.
Daardoor sta ik stevig in mijn schoenen en heb mij
ontwikkeld tot iemand met een rustige
laagdrempelige benadering.
Met mijn nuchtere kijk op het leven en de nodige
dosis humor merk ik dat ik snel contact maak.
Duidelijkheid, eerlijkheid en transparantie en

structuur zijn voor mij erg
belangrijke werkkwaliteiten.
Verder heb ik mij verdiept in
voeding d.m.v. boeken lezen en
volg ik een opleiding
voedingsdeskundige.
Verder ben ik vader van 2
jongens van 11 en 14. Mijn
hobby's zijn wandelen, fitness,
voeding, natuur en muziek
maken want ik zit ook nog bij een muziekvereniging.
Per 1 juli kom ik bij Paardenlief aan het werk als
begeleider en hoop dat ik een toevoeging kan zijn in
het team.
In juni zien jullie mij ook vast nog wel omdat ik dan
ook mee ga kijken.
Wil je graag meer van mij weten vraag gerust.
Met vriendelijke groet, Rob Halsema.
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Hallo allemaal.
Ik zal me even voorstellen, ik heet Monique en woon met mijn vriend Freek en zoon Stein in
Godlinze en in de weekenden komen mijn bonuskinderen Maureen en Steven ook altijd
gezellig.
Ook wonen er bij mij twee hele lieve pony's, Tina de tinker en Framboos een shetland veulen
van 1 jaar oud. Ook hebben we een boomertje Malibu en sinds kort een Dalmatische pup
Spot...
De konijnen Ko en Nijn wonen buiten met hun baby's
Ik heb heel veel zin om bij jullie op de dagbesteding te komen werken, hiervoor heb ik altijd op
een bso gewerkt en werk nu nog als vrijwilliger bij pensionstal Van Vliet in Kantens.
Willen jullie meer over mij weten vraag het me gerust.
Groetjes Monique

Special Olympics
Op 10, 11 en 12 juni 2022 worden de Special Olympics
georganiseerd in Twente. Hier kunnen deelnemers
mee doen aan paardrijwedstrijden voor mensen met
een verstandelijke beperking. Paardenlief heeft hier al
eerder aan deelgenomen en ook dit jaar zijn we weer
van de partij! Amy, Suzanne, Lotte en Sem doen
namens Paardenlief mee. Vrijdagochtend vertrekken
ze naar het Olympisch dorp, dat speciaal wordt
opgebouwd bij de TU van Twente. Vrijdagavond zullen
ze aanwezig zijn bij de openingsceremonie, zaterdag
gaan ze kijken welke paarden goed bij ze passen, hun
oefening nog een keer oefenen en dan op zondag is
de officiële wedstrijd!
Jeanne en Heidi gaan mee om onze deelnemers
optimaal te begeleiden en Bart blijft bij Paardenlief
om de dagbesteding door te kunnen laten gaan.
Zondag gaan Bart, Nova en Melanie ook naar Twente,
waar ze samen met de ouders van de deelnemers
gaan kijken naar de wedstrijd.

Voor meer info: www.specialolympics2022.nl

We wensen Amy, Suzanne, Lotte en Sem heel
veel succes, maar natuurlijk ook heel veel
plezier!

Cliënt tevredenheidsonderzoek/ Toestemmingsformulieren
Bij de vorige nieuwsbrief hebben we een cliënt tevredenheidsonderzoek meegestuurd om te peilen hoe het gesteld
is met de tevredenheid van ouders over Paardenlief. We hebben er hier maar heel weinig van terug gekregen, dus
willen we vragen om deze alsnog in te vullen en in te leveren. Ook hebben we via de e-mail
toestemmingsformulieren gestuurd over het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en video’s die we maken tijdens
dagbesteding) en over inzage in cliëntdossiers voor de audit van ons kwaliteitssysteem. Ook hiervan hebben we
maar weinig formulieren teruggestuurd gekregen, dus ook hier willen we vragen deze in te vullen en te retourneren
naar Paardenlief.

