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Welkom op de OPEN DAG op zaterdag 24 juni a.s.
zorgboerderij, onze stichting en de
VW-dealer! In de bus is de favoriete
muziek van de hulpboeren aanwezig
en het gebeurt regelmatig, dat ze
onder luid gezang ’s morgens op de
zorgboerderij arriveren.
EEN VROLIJK BEGIN!

Nog maar net heeft de zorgboerderij het Opsterlandse
Kunstweekend achter de rug – als pleisterplaats en als
expositieruimte – of de deuren gaan weer wijd open
voor een OPEN DAG. Die wordt gehouden op zaterdag
24 juni a.s. van 10.00 tot 16.00 uur. Er is een minimarkt
met plantjes, kaas en andere producten uit de buurt.
Er is een imker met bijen en honingslingeren, er zijn
speelse activiteiten voor de kinderen, er wordt wol
gevilt en gekaard en curiosa verkocht. En natuurlijk is
er allerlei informatie te verkrijgen over de mogelijkheden van de zorgboerderij. Op het ruime terras is het
goed toeven met een drankje en wat lekkers. Kortom:
het wordt een aangename dag in het gezelschap van
dieren, mensen, producten en plannen van de zorgboerderij. WEES WELKOM!
Als je een kijkje komt nemen, kun je kennismaken
met de BUS, die nu kant en klaar in gebruik genomen
is. Dat vroeg om een uitje: met de hele club naar het
Opsterlandse Openluchtspel in Beetsterzwaag! Het is
onze stichting dus gelukt de nodige gelden voor een
goede gebruikte 9 persoons bus bij elkaar te halen.
Maar het was wel een witte bus! De hulpboeren vonden het 100 keer leuker om met een bijzondere bus
gehaald en gebracht te worden. Daarom heeft Paul
een ontwerp gemaakt – met inbreng van de hulpboeren - voor een wrapping, waarbij de bus van een
geprinte folie werd voorzien. Nu ziet de vlammende
bus er heel bijzonder uit, een rijdende reclame voor de

De fondsen die bijgedragen hebben
aan de bus zijn: Provincie Fryslân,
Van Teyensfundatie, RDO Balije van
Utrecht, Grovestins, Delphitrust
(Isle of Man). We zijn bezig met de
verantwoording van het project. Met
de gebruikers zijn afspraken gemaakt over de kosten. Vorige week
zijn er door Omrop Fryslân en de
Provincie opnames gemaakt op de
zorgboerderij. Ons bus-project was het eerste van tien
(provinciale) projecten die in beeld worden gebracht. In
het najaar wordt de DOCUMENTAIRE uitgezonden. Het
was voor iedereen een spannende maar leuke dag! We
zijn heel benieuwd naar het resultaat.
Onze andere mobiliteitsprojecten (de duofiets met
ondersteuning en de rolstoelzonneboot) zijn weer
volop ‘in de vaart’. De fiets had nieuwe voetenbankjes
nodig en een display, de rugkussens van de boot zijn
aangepast. Het vaarseizoen is een maand langer dan
vorig jaar. De sluizen in het Polderhoofdkanaal konden
al vanaf 15 mei bediend worden. We hebben folders
rondgebracht bij potentiële gebruikers en de eerste
ouderen uit Beetsterzwaag hebben al weer glunderend rondgevaren! We hebben twee vrijwilligers bereid
gevonden om regelmatig als schipper te fungeren. Ze
worden een dezer dagen ‘geschoold’.
Ons stichtingsbestuur heeft inmiddels een VOLGEND
PROJECT in voorbereiding. De toegang tot de zorgboerderij vraagt om een grondige aanpak omdat de
oprit ernstig verzakt is. Dat maakt een wandeling van
en naar het erf voor sommige hulpboeren erg lastig. Zo
behendig zijn ze immers meestal niet en als er dan ook
nog sprake is van een visuele handicap….. We gaan er
op korte termijn fondsen voor benaderen en hopen dit
project in de herfst te kunnen uitvoeren.

Op de ZORGBOERDERIJ gaat het goed. Nu regent
het pijpenstelen, maar bij goed weer werkt iedereen
zoveel mogelijk buiten in de (moes)tuin, op het erf, bij
de dieren of op het land. Er is gehooid en geharkt,
het was waaiend en warm, maar het lukte! Ondanks
een blaartje hier en daar was iedereen zo trots als een
pauw! Yessss!
De aardbeienoogst is groot, de worteltjes staan er
goed voor en de aardappelen zien er veelbelovend
uit. De eerste komkommers komen tevoorschijn en de
tomaten bloeien.
Daarnaast blijven de hulpboeren zich inzetten voor de
MIENSKIP, er worden doppen en cartridges ingezameld, er wordt groenonderhoud verricht bij het zwembad en zwerfafval verzameld bij de zandafgraving, een
van de hulpboeren helpt in de supermarkt, twee dames
schenken koffie in het verzorgingshuis en een hulpboer
verricht hand- en spandiensten op een buurt-boerderij.
En…… met steun van Freonen en muzikale vrienden
kon er op de zorgboerderij een nieuwe zitmaaier aangeschaft worden die de uitgebrande resten vervangt!
KORTOM: tijd om weer eens een kijkje te nemen.
We zijn bijzonder blij met jullie donaties. Die houden onze stichting overeind!
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