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 6 APRIL
Op zaterdag 6 april vindt onze jaarlijkse
open dag plaats. Iedereen is de gehele
dag van harte welkom. U kunt rondkijken
op ons bedrijf, in onze zorgboerderij en
toelichting krijgen over onze zinvolle
dagbesteding. Nieuwe vrijwilligers zijn
uiteraard ook van harte welkom! Ook de
ruimten voor vergaderingen, trainingen
en bijeenkomsten zijn te bezoeken. In de
kas en de tuin komt het voorjaar u
tegemoet. U kunt zich laten informeren
over de verschillende activiteiten. In de
schuur worden in de ‘pop-up store’
producten van eigen land en eigen hand
verkocht. Binnen kunt u genieten van een
kopje koffie of thee en met heerlijke
appeltaart of boterkoek.
WINTERGROENTEN
In de afgelopen weken hebben we volop
genoten van onze heerlijke wintergroenten: witlof uit de kas en witte kool,
rode kool, spruiten en boerenkool van het
land. Ook toen het eind februari al even
voorjaar dreigde te worden hebben we
gewoon nog lekker bruine bonensoep,
boerenkoolstamppot met worst en
custard gegeten.

BIJEENKOMST MEDEWERKERS
EN
VRIJWILLIGERS
OVER
OMGAAN MET DEMENTIE
Op dinsdagavond 12 maart hebben we
voor vrijwilligers, medewerkers en
stagiairs een training georganiseerd over
omgaan met dementie. Onder deskundige
leiding van Wenny van der Hee kwam
aan de orde: wat gebeurt er in de
hersenen bij mensen met dementie, hoe
kun je omgaan met bepaald gedrag en
hoe je omgaan met afscheid nemen van
deelnemers. Een zeer waardevolle avond
waarin iedereen veel heeft geleerd.

NL DOET 2019
Op zaterdag 16 maart stonden er 22
vrijwilligers paraat voor een aantal grote
klussen. Dit in het kader van de grootste
vrijwilligersactie van Nederland: NL
Doet.
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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

Dankzij
deze
grote
groep
enthousiastelingen
konden
diverse
klussen worden gedaan: de grote
voorjaarschoonmaak
van
de
zorgboerderij, het uitmesten van de
geiten- en schapenstallen, het snoeien
van de windsingel, het rooien van een
paar bomen en de aanleg van een pad
door de bloementuin. Er stond een
stevige wind, maar het was gelukkig
droog. Er is hard gewerkt, maar het was
bovenal ook een heel gezellige dag.

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
DIEREN IN HET NIEUWS
Op 27 februari was het groot feest: Ella
werd twee jaar. Dat is uitbundig gevierd,
zoals
alle
verjaardagen
op
de
zorgboerderij. De jarige stond erop om te
trakteren op roze koeken. Uiteraard werd
Ella – voorzien van feestmuts – feestelijk
toegezongen. Er werden diverse kluiven
en botten uitgepakt en lekker opgegeten.

In de vorige nieuwsbrief deden wij
bericht over de verwondingen van poes
Mien. We konden toen gelukkig melden
dat het weer langzaam de goede kant op
ging. Op 20 januari kon poes Mien na 6
weken eindelijk weer eens naar buiten.
Heel voorzichtig, aan een lijntje en onder
begeleiding van Ella. Na de zware
operaties en revalidatie, na haar
aanrijding begin december, gaat het best
heel goed met haar. Eén privilege
behoudt ze voorlopig: ze is de enige poes
Op Aarde die in huis mag slapen, al voelt
dat voor haar meer als moeten.
En ze is inmiddels niet meer aan de lijn!

Dit voorjaar willen we graag jonge
konijnen. Het mannetje is een paar keer
op bezoek geweest bij een van de dames
en we waren in gespannen afwachting.
Helaas bleek het loos alarm. Afgelopen
week heeft het mannetje beide dameskonijn gedekt. Nu maar hopen dat er eind
april jongen worden geboren.

KLUSSEN
Tijdens de winterdagen was er veel
gelegenheid om met de mannen op de
zorgboerderij wat noodzakelijk onderhoudswerk te doen. De tuinbanken zijn
opgeknapt, de windwijzer langs het
nieuwe tuinpad is helemaal opnieuw
geschilderd, bordjes voor dieren en
groenten
zijn
gemaakt,
het
beplantingsplan voor 2019 gemaakt en er
wordt nog hard gewerkt aan een nieuw
‘op aarde’ bord voor bij de entree.
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De Stichting Vrienden Op Aarde heeft
voor NL Doet een mooie bijdrage
ontvangen van het Oranjefonds om nog
een aantal nieuwe fruitbomen aan te
planten en de stallen van de schapen op
te knappen. Komende periode wil de
Stichting geld bij elkaar sparen voor een
prieel achterin de moestuin. Uw bijdrage
daarvoor is uiteraard van harte welkom.

Donaties op rekening NL65 ABNA
0484 0492 75 t.n.v. Stichting Vrienden
op Aarde.
VOORJAAR
De struiken en bomen beginnen uit te
lopen. In kas wordt volop gezaaid.
Terwijl we in de tuin nog de laatste
wintergroente oogsten wordt deze week
in de kas de eerste raapstelen geoogst.
Ook de terrassen zijn alweer in
gereedheid gebracht en daar is alweer
een paar keer gebruik van gemaakt.

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

