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.
OPEN DAG 2 APRIL
Zoals elk voorjaar organiseerden we ook
dit jaar weer een Open Dag, op zaterdag
2 april. Iedereen was welkom om een
kijkje te nemen in de zorgboerderij, de
zalen, de schuur en in de tuin en de wei.
Het was met ongeveer 350 bezoekers een
gezellige drukte. Het mooie weer en het
jonge vee hielpen daarbij.
Gemist? De volgende is op 17 september.
NL DOET
Op 12 maart hebben we opnieuw meegedaan aan de grootste, landelijke
vrijwilligersdag NL Doet, georganiseerd
door het Oranjefonds. Ook dit jaar
hadden we een hele lijst met klussen
waar we met onze zorgdeelnemers niet
aan toe komen. Met in totaal ruim 25
vrijwilligers is er heel veel werk gezet.
Ook op deze dag was het prachtig,
zonnig weer. De hele interieur van de
zorgboerderij
heeft
een
grote
voorjaarschoonmaak gekregen, er zijn
nieuwe fruitbomen geplant, een tegelpad
aangelegd, grond aangebracht op de
nieuwe parkeerplaats, de stallen zijn
uitgemest en het varkenshok is
gerenoveerd. Alle vrijwilligers: hartelijk
dank!

BESTUURDERS VOORNE-PUTTEN
Op 12 februari brachten de wethouders
WMO van de gemeenten Hellevoetsluis,
Westvoorne, Brielle en Nissewaard een
werkbezoek aan onze boerderij. Ze
waren zeer geïnteresseerd en verlieten na
een aantal uur enthousiast het erf.

VOORJAAR IN DE STAL
Het is volop voorjaar: er is een ware
geboortegolf geweest op de boerderij. Er
zijn twee drielingen geboren bij de geiten
en in totaal 3 lammetjes bij de schapen.
Konijn Snuitje heeft een nest met 7
jongen. De jonge konijntjes groeien als
kool en zijn een ware attractie. Over 3
weken zijn ze te koop!
En het totaal gerenoveerde varkenshok
wordt inmiddels bewoond door twee
biggen: Vlekkie en Vlokkie.
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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
UITBREIDING
De zorgdeelnemers hebben het erg naar
hun zin op de zorgboerderij. Er is ook
continu belangstelling van nieuwe
zorgdeelnemers. Er is mede door de wens
om langer thuis te wonen een
toenemende behoefte aan kleinschalige
dagverzorging en zeker aan de zinvolle
activiteiten op de boerderij. De wachtlijst
is hierdoor in de loop van de afgelopen
jaren flink gegroeid. Daarom hebben we
besloten om een van de bestaande
ruimtes in de boerderij te verbouwen en
hier een 2de huiskamer en 2de groep
zorgdeelnemers te starten. De vergunning
hiervoor is inmiddels verleend. De
verbouwing is net begonnen en zal tot
eind mei duren. In de zomer zal de
nieuwe huiskamer worden ingericht. We
hopen in september met de nieuwe groep
te kunnen starten.

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

Nieuws Op aarde

VOORJAAR OP HET LAND
Ook op het land is het voorjaar merkbaar.
De zomertarwe die in maart is gezaaid
begint inmiddels lekker te groeien. Half
april zijn de aardappels gepoot en als
laatste is ook de cichorei gezaaid. Ook in
de moestuin is hard gewerkt en zijn
diverse gewassen gezaaid en gepoot. Het
kasje staat vol met zelfgekweekt
plantgoed. Nog even groeien en wachten
op warmer weer en dan kan ook dat naar
buiten. In het kasje is uiteraard ook plek
voor verschillende groenten. De spinazie,
sla, radijs en raapstelen smaken heerlijk!

SCHAAPJES TELLEN
Op 3 maart heeft schaap Caatje
gelammerd. Ze had opnieuw maar één
jong, dat zo groot was dat hier de
dierenarts aan te pas moest komen. Lam
Betsy is gelukkig toch op de natuurlijke
manier geboren. Op 17 maart lukte het
aflammeren niet bij schaap Rina. De
dierenarts constateerde een te nauw
bekken. Dat werd dus een keizersnee,
waarvoor
de
stal
ijlings
werd
omgebouwd tot operatiekamer. De
lammetjes Beppie en Bram zijn gelukkig
gezond ter wereld gekomen. Rina nam na
de ingreep direct het moederscha(a)p op
zich. Na een moeizaam herstel van de
operatie knapte ze langzaam op. De
weggevallen melkgift is weer volledig
herstelt. De lammetjes hoeven niet meer
bijgevoerd te worden. Ze groeien hard.

GEITENBREIERS
De geboortegolf is helaas niet van een
leien dakje gegaan en heeft voor heel wat
extra zorg en slapeloze nachten gezorgd.
Eerst werd begin februari hoogdrachtige
geit Maartje erg ziek: slepende
melkziekte. Ondanks allerlei ingrepen
van de dierenarts bleek ze niet meer te
redden en hebben we haar moeten laten
inslapen. Een hele domper. Maartje was
altijd de ‘hoofdgeit’, de leidster van de
andere geiten. Saartje en Klaartje
moesten erg wennen om met z’n tweeën
te zijn. Dat duurde niet lang, want op 23
februari kreeg Saartje na een vlotte
bevalling een drieling: Maartje, Marja en
Vlek. Op 29 februari – schrikkeldag –
was het de beurt aan Klaartje, die ook
een drieling kreeg. Klaartje was de
laatste dagen van de dracht zo verzwakt
dat de geboorte niet vanzelf ging. Er was
een nachtelijk bezoek van de dierenarts
nodig. Ze bleek uierontsteking opgelopen
te hebben. Ze was erg ziek en de eerste
dagen kon ze nauwelijks eten en had ze
niet voldoende melk voor de jongen, die
bijgevoerd moesten worden. Langzaam is
ze opgeknapt en twee jongen weer
volledig gaan voeden: Annie en Okkie.
Bij de kleinste – Ukkie – lukte dat niet en
die is met de fles grootgebracht. Alle
geiten groeien nu voorspoedig en zijn
lekker levendig. Hun favoriete bezigheid:
op de rug van hun baasjes springen!
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DEELNEMERS ZORGBOERDERIJ
Na een lange periode van relatieve
stabiliteit waren er de afgelopen paar
maanden veel wisselingen in deelnemers
op de zorgboerderij. Om diverse redenen
hebben we afscheid moeten nemen van
zorgdeelnemers: verhuizing naar de
nieuwe, kleinschalige woonvoorziening
De Herbergier in Hellevoetsluis, opname
in andere zorginstellingen omdat thuis
wonen niet langer meer ging, mede door
plotselinge ziekten en helaas ook door
overlijden. Een heftige periode van
afscheid nemen en loslaten voor iedereen
op de zorgboerderij. Iets wat nooit went,
maar waarbij we gelukkig wel veel steun
kunnen vinden bij elkaar.
RIDDER PAUL
Op 26 april heeft Paul van Mansum,
voorzitter van de Stichting Vrienden Op
Aarde, een lintje ontvangen voor zijn
vele vrijwilligerswerk en zijn grote inzet
voor de maatschappij. In het stadhuis van
zijn woonplaats Schiedam kreeg hij de
versierselen opgespeld. We zijn erg trots
op ‘onze’ ridder Paul.
Van harte gefeliciteerd!

BUSJE
Sinds eind februari hebben we een
nieuwe bus voor de zorgboerderij. Met
de hartelijke dank aan de Stichting
Vrienden Op Aarde voor hun bijdrage!

