Op Aarde
Een boerderij met Zaai, Zorg & Zin
‘Op Aarde’ is een unieke plek aan de
Sleepseweg 9 in Brielle, waar het boerenbedrijf
wordt gecombineerd met zorg en zingeving.
Op Aarde produceren we authentiek en puur
voedsel. Op onze voor de streek kenmerkende
boerderij telen we aardappels, groente, fruit en
bloemen.
De wortels van het bedrijf liggen in de familie
Monteny en gaan meer dan een eeuw terug.
Wij bieden een warm welkom aan onze
zorgdeelnemers, gasten, medewerkers en
vrijwilligers. Voor ons zijn persoonlijke aandacht
en respect de kernwaarden voor werkelijke
ontmoeting.
Op Aarde hebben wij de tijd en komen mensen
tot elkaar en tot zichzelf.

Welkom op onze zorgboerderij
Op onze zorgboerderij bieden wij sinds 2012 een
zinvolle dagbesteding aan nog thuiswonende
ouderen, die last hebben van dementie, de
gevolgen van een herseninfarct of sociaal
isolement.
Ouderen met psychogeriatrische klachten kunnen
bij ons vijf dagen per week terecht voor
dagverzorging en dagopvang. Wij bieden
aandacht, te midden van herkenbare situaties,
voor wie een leven lang wortelde in het
buitenleven.
Op Aarde betekent een belangrijke aanvulling op
de kwaliteit van het leven.
Bij ons zijn zorgdeelnemers in goede handen.

Zinvol meewerken

De rust, ruimte en regelmaat bieden structuur
aan de dag. Doordat de zorgdeelnemers zinvol
meewerken in en om de boerderij, kunnen zij
langer zelfstandig blijven wonen. Het biedt
verlichting voor de taak van mantelzorgers.
‘Ouderen zitten bij ons niet achter de geraniums
maar er tussen.’
Tussen de middag eten we altijd warm. We
bereiden samen de maaltijd met verse groenten
uit onze moestuin.
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Op onze boerderij kunnen wij 10 tot 12
zorgdeelnemers ontvangen. De begeleiding is in
handen van gekwalificeerde medewerkers van de
Catharina Stichting. Eén van de twee zorgboeren
is ook altijd aanwezig. Daarnaast zijn er dagelijks
nog een drietal vrijwilligers.
Door de groepsomvang en aanwezige begeleiding krijgen de zorgdeelnemers optimale
aandacht. We stimuleren eigen initiatief en
creativiteit.

Informatie en aanmelding
Voor meer informatie kunt u altijd contact met
ons opnemen.
We zijn ook regelmatig te vinden bij het
Alzheimer Café Brielle, elke 2e woensdag van de
maand om 19:30u in de Infirmerie.
Arjan Monteny en Ronald van de Vliet
Sleepseweg 9
3231 LG Brielle
Tel. 0181 – 760 130
www.boerderijopaarde.nl
info@boerderijopaarde.nl

We zijn aangesloten bij de federatie Landbouw &
Zorg en nemen deel aan het landelijke kwaliteitssysteem voor zorgboerderijen.

Voor aanmelding kun u ook contact opnemen
met de zorgadviseur van de Catharina Stichting
Tel. 0181 – 489 993
zorgadviseur@catharinastichting.nl
Dieren
Op Aarde worden ook kippen, geiten, schapen en
varkens gehouden. We verzorgen samen de
dieren en rapen de eieren.
Deze dieren spelen een belangrijke rol in de dagbesteding van de zorgdeelnemers, waarop de
dieren een wetenschappelijk bewezen gunstig
effect hebben.
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