Nieuws Op aarde
‘Op Aarde’ is een unieke plek aan de Sleepseweg 9 in Brielle,
waar het boerenbedrijf wordt gecombineerd met zorg en zingeving.
Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de laatste nieuwtjes.
GEZELLIGE DECEMBERMAAND
Het is altijd gezellig op de zorgboerderij,
maar afgelopen december was het extra
gezellig. De eerste week van december
heeft de Sint alle deelnemers,
medewerkers en vrijwilligers verblijd
met een letter en een mooie ‘Op Aarde
kalender 2016’. Op 4 december was één
van zijn Pieten toevallig in de buurt om
de laatste pakjes persoonlijk te
overhandigen. Het uitpakken werd
afgewisseld
met
zingen
van
sinterklaasliedjes, begeleid door Laura op
de accordeon.
In de daaropvolgende weken werd de
zorgboerderij langzaam omgetoverd tot
een waar kerstparadijs, compleet met
meerdere kerstbomen en –stalletjes en
prachtige versiering. Vlak voor kerst trad
opnieuw onze huismuzikante op. Dit
maal met kerstliedjes en andere
meezingers. Op 24 december hebben we
letterlijk alles uit de kast gehaald voor
het kerstdiner, waarbij de tafel was
gedekt met damast en kristal.

MEDEWERKERS/VRIJWILLIGERS
Middenin de kerstdrukte hebben we een
gezellige avond georganiseerd voor de
medewerkers en vrijwilligers. Tijdens het
gezamenlijke diner werd er veel
bijgepraat en gelachen. Na het eten
volgden presentaties van Arjan en
Ronald over de ontwikkelingen op de
zorgboerderij en over de betekenis van
zorgboerderijen voor ouderen met
dementie. Op deze avond is ook een
nieuwe verzorgende voorgesteld: Lydia.
Zij komt het team versterken als vaste
invaller. Lydia werkt net zoals Carina,
Claudia en Monica ook in het Gasthuis.
Lydia heeft inmiddels haar vuurdoop
glansrijk doorstaan. Welkom Lydia!

DIEREN IN HET NIEUWS
De laatste tijd zien we onze geiten
Maartje, Klaartje en Saartje langzaam
dikker worden. Inmiddels beginnen ook
de uiertjes al wat op te zetten. Daarmee is
het officieel: ze zijn drachtig! We
verwachten de jonge geitjes vanaf eind
van deze maand. Bij de altijd al
dikwollige schapen is moeilijk te zien of
het dekken is gelukt. We houden u op de
hoogte!

Onze 3 jonge poesjes zijn de afgelopen
maanden hard gegroeid. Ze vinden het
heerlijk om op schoot te liggen en geaaid
te worden. Samen met moeder Sien en
grote broer Klaas zijn ze dan ook veel
binnen te vinden. Ze zijn inmiddels de
favorieten van alle zorgdeelnemers. En o
ja: Mien zit graag op de wc!

WERK VERZET
In december is het aanzien van de
boerderij weer veranderd. Aan de
voorzijde is de parkeerplaats uitgebreid
en
voorzien
van
zelfgemaakte
lantarenpalen. Er kunnen nu in totaal 30
auto’s parkeren op de grastegels; in het
voorjaar
wordt
op
de
nieuwe
parkeerplaats nog gras gezaaid. De
uitbreiding was nodig, omdat er steeds
meer wordt vergaderd, getraind en
gemediteerd.
Achter op het land, tegen de Brielse
Maas aan, hebben we het coniferenbos
laten weghalen. Op dezelfde plek hebben
we inmiddels 400 streekeigen bomen en
struiken geplant. In het midden bevindt
zich een open plek. Laat het voorjaar
maar komen!
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Zaai Op Aarde

Op Aarde produceren we authentiek
en puur voedsel. Op onze voor de
streek kenmerkende boerderij Op
Aarde telen we aardappels, groente,
en fruit op circa 20 hectare.

Zorg Op Aarde

Wij bieden 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 terecht voor dagverzorging
en dagopvang.

Zin Op Aarde

Met hun voeten Op Aarde kunnen
mensen zich verbinden met dat wat
groter is dan hen zelf.
De rust en ruimte die Op Aarde
heerst, biedt goede gelegenheid voor:
vergaderen, retraites, trainingen,
cursussen, bijeenkomsten en stilte.

Meer informatie, foto’s of
Aanmelden voor deze nieuwsbrief?
Ga naar de website!
Arjan Monteny &
Ronald van de Vliet
Tel. 0181-760 130
tel. 06-5123 0438
tel. 06-1500 3883
info@boerderijopaarde.nl
www.boerderijopaarde.nl
boerderij.opaarde
opaarde
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NL DOET 12 MAART 2016
Dit jaar valt alles vroeg, zo ook het
jaarlijkse vrijwilligersevenement NL
Doet. Ook wij doen weer mee, op
zaterdag 12 maart vanaf 10.00 uur. Er
staan tal van klussen op het programma,
waar we anders niet aan toekomen: grote
schoonmaak van de zorgboerderij,
uitmesten van de stallen, herstellen van
omheining en het maken van nieuwe
paden. Doet u ook mee? We kunnen uw
hulp goed gebruiken. Natuurlijk maken
we er ook een gezellige dag van, met
lekker eten en drinken. Opgeven kan via
de website www.NLdoet.nl.

In november ontving de stichting een
prachtige gift van 700 euro van Bas en
Ellie Monteny (ja, de pa en ma van). Zij
hadden op hun beurt dit bedrag weer
gekregen van de gasten die aanwezig
waren op hun 50-jarig huwelijksfeest, op
21 november 2016.
We zijn heel erg blij met de gift en
hebben het in overleg met het gouden
paar besteed aan de aanschaf van
infrarood-verwarming in de werkplaats.
Er wordt al volop gebruik gemaakt van
de behaaglijke klusruimte.
De komende maanden gaat de stichting
zich inzetten voor een groot project: de
aanschaf van een nieuw personenbusje
voor het halen en brengen van de
zorgdeelnemers. De stichting is bezig om
hiervoor fondsen en donateurs te werven.
Suggesties en giften zijn welkom.

EVENEMENTEN
In 2016 organiseren we weer diverse
evenementen. U kunt alvast de 2 Open
Dagen in uw agenda noteren: zaterdag 2
april en zaterdag 17 september. U bent
van harte welkom. Op zaterdag 5
november
staat
onze
jaarlijkse
mantelzorgdag gepland. Op deze dag
zetten we ‘onze’ mantelzorgers weer in
het zonnetje.
VERGADERZALEN
Eind 2015 zijn we gestart met de
herinrichting van de vergaderzalen. Er
zijn nieuwe, kleurige stoelen gekomen en
de inrichting en decoratie is aangepast
aan de laatste trends. Daarbij is vooral
gelet op het comfort voor onze gasten.
Die weten de boerderij steeds vaker te
vinden voor training en vergadering.
Veel gasten – vooral bedrijven uit de
Europoort – zien wij regelmatig
terugkeren. Een goed teken!

TERUGBLIK GEWAARDEERD 2015
We kijken dankbaar terug op een
waarde(n)- en succesvol 2015. Een jaar
waarin we in alle 3 de onderdelen van de
boerderij van betekenis mochten zijn
voor onze naasten en voor de
maatschappij.
De
hoogtepunten:
waardering met een 8,5 door onze
zorgdeelnemers, circa 2.500 unieke
bezoekers en het winnen van de InQbate
Voorne-Putten Startend Ondernemersprijs 2015.
Een kort jaaroverzicht:
ZAAI OP AARDE
• 130.000 kg aardappelen
• 250.000 kg cichorei
• 3 FTE werk
• 300 kg varkensvlees
• 10.500 eieren
• 3.000 kg uien
• 250 kg bruine bonen
• 150 potten jam
• Lokale en regionale afzet
ZORG OP AARDE
• 2.750 dagen verlichting voor een
mantelzorger
• 30 unieke zorgdeelnemers uit
Brielle, Hellevoetsluis, Westvoorne,
Nissewaard en Rozenburg
• 1.065 vrijwilligersdagen door 30
vrijwilligers
• 1,5 FTE werk
• 2 stageplaatsen met 4 unieke
stagiairs
• 4.100 volledige maaltijden uit eigen
moestuin
• Behalen Keurmerk Landbouw&Zorg
‘Kwaliteit Laat Je Zien’
• Mantelzorgdag 10 oktober
• Extra’s Stichting Vrienden Op Aarde
ZIN OP AARDE
• Voor 1.000 mensen een zingevende
bijeenkomst: meditatie, mindfulness,
yoga, vergaderingen, trainingen en
heisessies, familiebijeenkomsten en
jubilea
• Van multinational tot yogaleraar
• 150 dagen cateringwerk voor
jongeren met een beperking
• 2 tijdelijke fototentoonstellingen
• Adviseurs voor gemeente Rotterdam
en agrarische sector

