Nieuw zorginitiatief Kaag en Braassem: Zorgkwekerij de
Florahoeve in Roelofarendsveen.
Wij zijn Dennis van der Meer (42) en Marsha Outhuis (33) en
werken beiden op een school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen.
In ons werk ervaren wij dat steeds meer jongeren van school gaan
zonder een vorm van dagbesteding. Al enkele jaren hebben wij het
idee om iets op te willen zetten voor deze schoolverlaters. Nu
pakken wij de kans om dit idee uit te voeren. Doordat de ouders
van Dennis minder gaan werken op hun kwekerij, kunnen wij
beginnen met de Florahoeve, onze kleinschalige zorgkwekerij. Wij
vinden zorg, zelfontwikkeling en een goede werksfeer erg belangrijk, daarom werken
wij met maximaal 5 cliënten per dagdeel. Maar we kunnen natuurlijk niet starten zonder
jullie!
Wij zijn zoeken cliënten die ons willen helpen met de verzorging van de
dieren; onze geiten, “ Nellie en haar drie vriendinnen”, de schapen “Bep en
Truus”, de pony “Valentijn”, het paard “Japie”, de Vlaamse reuzen” Rambo,
Pleun en Teun” en de kippen. Hierbij moet je denken aan werkzaamheden
als eten geven, borstelen, hokken uitmesten, eieren garen, maar er is ook tijd
voor een ritje met paard en wagen.
Op de kwekerij gaat het niet alleen om dieren, maar natuurlijk ook om de verzorging van de
planten en het werken in de moestuin; zaaien en oogsten, onkruid wieden en het
schoonmaken en opruimen van werkmateriaal.
Ook hebben we een grote schuur, waarin gewerkt wordt met hout. We moeten hokken
maken en repareren als het nodig is voor onze dieren, maar ook maken we vogelhuisjes en
meubels van steigerhout.
Tussen de middag maken we tijd om uitgebreid met elkaar te lunchen. Hiervoor doen we zelf
de boodschappen, dekken we de tafel en ruimen we daarna gezamenlijk alles weer netjes
op.
Na de lunch bespreken we de werkzaamheden van de ochtend en plannen we ook meteen
wat er verder nog gedaan moet worden.
Door het werken met leerdoelen, proberen we steeds een stapje verder te komen in het
leerproces.
De Florahoeve is een leerzame zorgkwekerij, waar de zorg en begeleiding voorop staat.
Op zaterdag 27 augustus is de opening van de Florahoeve. Vanaf dan is de Florahoeve twee
dagen per week open, maar je kan nu al komen kijken of het je wat lijkt. De werkdagen zijn
op maandag en vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur. Je kan er ook voor kiezen om twee
ochtenden/middagen of 1 dag te komen werken.
Zorgkwekerij De Florahoeve
Floraweg 17 Roelofarendsveen
Dennis van der Meer: 06-22271133
Marsha Outhuis: 06-53447344
www.florahoeve.nl

