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.
BESTE WENSEN 2019!
Wij wensen u allen een liefdevol 2019,
samen met de mensen die u dierbaar zijn!

FEESTDAGEN – SINT EN KERST
De decembermaand is weer achter de
rug. Een maand vol activiteiten en
gezelligheid. In de week van 5 december
zijn Sint en Piet ons huisje niet voorbij
gereden. Ze hebben ons verblijd met in
totaal 90 cadeautjes, elk voorzien van een
persoonlijk gedicht voor alle deelnemers,
medewerkers en vrijwilligers. Op 5
december kwam Zwarte Piet de laatste
pakjes hoogstpersoonlijk overhandigen.
Uiteraard werd hij luid toegezongen. De
dagen ervoor was al druk geoefend op de
liederen, begeleid op piano (door Nico en
Fred) en op accordeon (Laura). Na het
opruimen van de Sintversiering werden
twee
grote
kerstbomen
prachtig
opgetuigd. Natuurlijk werden de huiskamers nog verder versierd en werden er
tientallen kerststukjes gemaakt.
MANTELZORGDAG
Op 3 november organiseerden wij onze
jaarlijkse mantelzorgdag, een dag
speciaal voor de naasten van onze
zorgdeelnemers. Een gezellige dag om
elkaar te ontmoeten en te ontspannen. Na
ontvangst en lunch was het tijd voor
‘Onvergetelijk’: een programma van
musea om kunst toegankelijk te maken
voor mensen met dementie en hun
dierbaren. Shahaila Winklaar van
Boijmans van Beuningen liet ons met
andere ogen kijken naar mooie
schilderijen over de natuur en het
boerenleven. We sloten af met prachtige
muziek van het Brielse duo ‘The Land of
Song’.

DANK AAN MEDEWERKERS EN
VRIJWILLIGERS
We zijn – samen met onze deelnemers en
hun familie – heel dankbaar voor de inzet
en betrokkenheid van onze medewerkers
en vrijwilligers. Zij spelen een
belangrijke rol om ‘Op Aarde’ te maken
tot een plek vol geborgenheid en
huiselijkheid. Om hen te bedanken
hebben we op 18 december het jaar
afgesloten met een gezellig dinerbuffet.
MIEN
Mien is een van onze negen poezen en de
grootste kroeler van het stel. Op 4
december werd ze op de Sleepseweg
aangereden. Ze kwam wel zelf naar huis
gelopen en aan de buitenkant was niets te
zien, maar bleek van binnen erg gewond:
vijf gebroken ribben en een gescheurd
middenrif. Ze ging voor een kleine
operatie
naar
de
dierenkliniek.
Uiteindelijk waren er twee ingrijpende
operaties nodig: van binnen zat vrijwel
niets meer op de oorspronkelijke plek.
Na zes dagen opname, een arsenaal aan
medicijnen en sondevoeding mocht ze
weer naar huis. De eerste dagen was het
kantje boord, maar stapje voor stapje
ging ze weer eten en is ze weer helemaal
opgeknapt. Daar zijn we erg blij mee!
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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 14 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 of social media!

Arjan Monteny &
Ronald van de Vliet
Tel. 0181-760 130
info@boerderijopaarde.nl
www.boerderijopaarde.nl
opaarde

Nieuws Op aarde
WINTERKOST
Cha, cha, cha, wat zullen we eten? We
hebben weer volop keuze voor een
gevarieerd menu vol heerlijke, verse
winterkost. Daar wordt dagelijks met
smaak van gegeten. Nog vers uit de tuin:
prei, peen, rode en witte kool,
boerenkool,
spruiten,
knolletjes,
knolselderij, pastinaken en witlof. En wie
wat bewaart, die heeft wat. Uit opslag en
vriezer: uien, pompoen, bruine bonen,
boontjes, kroten en puree van tomaat en
courgette voor lekkere soep. En
natuurlijk wat in het vat zit, verzuurt niet:
heerlijke, eigengemaakte zuurkool.

NL DOET 16 MAART 2019
Ook dit jaar doen we weer mee met de
grootste vrijwilligersactie: NL Doet. Op
zaterdag 16 maart tussen 10.00 en 15.00
uur willen we met een groep vrijwilligers
twee grote klussen aanpakken: de grote
voorjaarschoonmaak en de aanleg en
aankleding van een tuinpad door de
bloementuin. Hiervoor zijn we uiteraard
op zoek naar enthousiaste helpers! Kent
u iemand?! U kunt zich aanmelden via
www.nldoet.nl.

KLUSSEN
In de wintermaanden wordt er weer
lekker geklust in de werkplaats. Er is een
nieuwe hooiruif gemaakt voor de geiten.
Ook wordt er hard gewerkt aan een
nieuw ‘Op Aarde’ bord, dat achterop het
land komt te staan bij het fietspad langs
de Brielse Maas. Verder krijgt een aantal
tuinbanken een opknapbeurt.

TEVREDENHEID
In het afgelopen jaar hebben we opnieuw
een onderzoek gedaan naar de
tevredenheid van onze deelnemers en
hun
naastbetrokkenen.
Natuurlijk
spreken we geregeld met iedereen wat
hen bezighoudt en wat specifieke wensen
zijn, maar één keer per jaar doen we dit
aan de hand van een gestandaardiseerde
enquête. We waren dankbaar over het
resultaat, met rapportcijfers tussen de 9
en 10!
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PAD KLAAR, ROLLEN MAAR
Afgelopen najaar is het rollatorvriendelijk wandelpad door en rond de
moestuin aangelegd. Een flinke klus, die
werd geklaard door Tuincentrum
Voorne. Het resultaat mag er zijn: een
mooi strak pad, waarover het makkelijk
lopen is langs alle perceeltjes van de
moestuin. De kosten van de aanleg zijn
met behulp van sponsors en donateurs
gedragen door de Stichting Vrienden Op
Aarde. Een geweldige prestatie! Ook de
regionale media is dit niet ontgaan.
Onderstaande foto uit de Brielsche
Courant, die de onterechte suggestie doe
dat Arjan en Ronald zelf de tegels
hebben gelegd, is daarvan het resultaat.
Inmiddels zijn er ook al weer fondsen
geworven voor het volgende project: de
aanleg van een gezellig prieel achter de
boomgaard, te bereiken via het nieuwe
pad. Een plek om in de zomer lekker te
kunnen zitten. Voordat de aanleg kan
starten moet nog verder gespaard
worden. Uw giften zijn van harte
welkom! Donaties op rekening NL65
ABNA 0484 0492 75 t.n.v. Stichting
Vrienden op Aarde.

DIEREN IN HET NIEUWS
Enkele weken nadat onze vorige twee
varkens naar de slager zijn gebracht,
werd het varkenshok opnieuw betrokken
door twee nieuwe biggen. Ze kregen de
namen Porgy en Bess. Ook deze varkens
zijn weer dikke maatjes met hond Ella.

LANDWERK
Dankzij het uitzonderlijke weer kende dit
najaar een voorspoedige oogst. Door de
droge en warme zomer viel de opbrengst
iets lager uit. Dit is gecompenseerd door
goede prijzen voor de aardappels en uien.
Ook de cichorei ging vlot van het land.
Op deze percelen is inmiddels de
wintertarwe gezaaid.

Stichting Vrienden Op Aarde
Paul van Mansum
Caspar Lindeman
Eliene de Jonge
NL 65 ABNA 0484 0492 75

