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BOERDERIJ WEER OPEN 

In de vorige nieuwsbrief hebben we 

gemeld dat we per 18 maart de 

zorgboerderij tijdelijk moesten sluiten 

vanwege alle voorzorgsmaatregelen voor 

het Corona-virus. We konden toen nog 

niet bevroeden dat de tijdelijke sluiting 

zo lang zou duren. Na bijna drie 

maanden konden we vanaf 9 juni de 

deuren van de zorgboerderij weer stap 

voor stap openen. Ook de verhuur van 

zalen is sinds juni weer langzaam 

opgestart. 

 

We kijken terug op een ongekend 

spannende en inspannende periode. 

Iedereen heeft dat in zijn eigen omgeving 

meegemaakt. Bij ons op het erf was het 

heel stil en bij de 42 families van 

zorgdeelnemers werd het heel druk. 

Deelnemers die hier één, twee of meer 

dagen in de week kwamen, waren op 

eens alle dagen thuis. Voor families en 

omgeving een pittige tijd.  

Met hulp van velen hebben we 

geprobeerd die periode wat dragelijker te 

maken. Minstens eens per week was er 

telefonisch contact met de familie. Eén a 

twee keer per week werd ‘Contact Op 

Aarde’ verspreid met persoonlijke 

berichten van deelnemers en 

bewegingstips voor thuis. Er zijn 

narcissen, gerbera’s, jam en pastinaken 

bij de mensen thuis bezorgd. Mensen 

konden op individuele basis een 

wandelingetje maken door de tuin en 

langs de beestjes op de boerderij en er 

was veel contact met de casemanagers 

dementie over de situatie bij mensen 

thuis. 

In die periode zijn er geen Corona-

besmettingen bekend geworden bij 

deelnemers, vrijwilligers of 

medewerkers. Wel was er een aantal 

mensen bij wie het thuis steeds 

moeizamer ging. Zij zijn in de afgelopen 

periode verhuisd naar een beschermde 

woonomgeving. We zien hen helaas niet 

meer terug op de zorgboerderij. 

 
 

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! 

NIET NORMAAL 

We zijn heel blij dat we weer aan de slag 

konden en waren erg geraakt door het 

enthousiasme van onze deelnemers en 

hun familie. Het was heel bijzonder om 

te merken hoe fijn iedereen het weer 

vond en hoe gemakkelijk iedereen de 

draad weer op heeft gepakt. Alsof er 

geen drie maanden thuis zitten was 

geweest! Wel was iedereen zich bewust 

heel lang niet te zijn geweest. De 

omgang met de aanpassingen en met de 

voorzorgsmaatregelen kostte wel extra 

inzet van de begeleiding, maar verliep 

beter dan we vooraf hadden kunnen 

denken. Dit ook met grote dank aan de 

inzet en flexibiliteit van onze 

medewerkers, vrijwilligers en natuurlijk 

van de familie van al onze deelnemers. 

 

Het Corona-virus is nog niet weg. Om 

die reden zijn er veel dingen in en om de 

boerderij aangepast: banken zijn tijdelijk 

opgeslagen, stoelen staan op 1,5 meter 

afstand, mensen komen met individueel 

vervoer naar de zorgboerderij, alle 

activiteiten vinden plaats in kleine 

groepjes, waardoor we ook dan gezonde 

afstand kunnen bewaren, bij verkoudheid 

blijven mensen thuis, we wassen vaak de 

handen, etc. Dat is allemaal best even 

wennen, maar er is veel begrip voor.  

 

In de zorgboerderij kunnen we in de 

huidige omstandigheden dagelijks 11 

deelnemers ontvangen. Voorheen waren 

dat dagelijks 19 deelnemers. Tot 1 juli jl. 

boden gemeenten en zorgkantoor een 

financiële compensatieregeling en 

tegemoetkoming in de extra onkosten. 

Zij hebben nog geen besluit genomen 

over de situatie na 1 juli. Besluitvorming 

daarover heeft gevolgen voor de 

(financiële) mogelijkheden die wij 

hebben om deelnemers weer met 

(taxi)bus te vervoeren en meer 

medewerkers in te zetten. Met een extra 

medewerker zouden we meer deelnemers 

kunnen ontvangen dan de huidige 11 per 

dag. Op dit moment is er elke dag één 

medewerker aanwezig.  

Het betekent in elk geval dat nog niet alle 

deelnemers weer alle dagen kunnen 

komen, die ze voor half maart ook 

kwamen.  Het betekent ook dat mensen 

die nu bij ons op de wachtlijst staan, ook 

nog even geen plek kunnen krijgen. 
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VRIJWILLIGERS 

Al het werk dat in de afgelopen maanden 

is verzet, is mede mogelijk gemaakt door 

de inzet van zeer betrokken vrijwilligers. 

Elke weekdag waren er in de ochtend 

enkele vrijwilligers die hielpen met het 

onderhoud aan de tuin en de 

dierverzorging, er was een redactieteam 

voor Contact Op Aarde, chauffeurs 

hebben attenties rondgebracht, er is nog 

een grote voorjaarschoonmaak geweest 

en een aantal vrijwilligers heeft geholpen 

bij het onderhouden van telefonisch 

contact met deelnemers. Zeer veel dank 

aan hen die daaraan hebben bijgedragen 

en zorgden dat deelnemers, families en 

wij het konden volhouden.  

 

CONTACT OP AARDE 

In de weken van sluiting is er, in besloten 

kring van families van deelnemers, 

minimaal wekelijks een contactbrief 

verspreid. Daarin kleine berichtjes met 

foto van deelnemers over kleine en grote 

belevenissen thuis. Op die manier bleven 

mensen toch op de hoogte van het wel en 

wee van hun vrienden en vriendinnen.   

 
PASEN MET PASTINAAKSOEP 

In het afgelopen seizoen hadden we in de 

moestuin een grote opbrengst van 

pastinaken. Een groot deel van die 

voorraad stond begin april nog in de 

schuur. Daarom hebben we vlak voor 

Pasen 83 pastinaak-soep-pakketten 

gemaakt voor alle deelnemers, 

vrijwilligers en medewerkers. Daarbij 

ingesloten een bijbehorend recept, 

paasgroet en chocolade eitjes. We 

hebben heel veel foto’s ontvangen van 

mensen die thuis de soep hadden 

gemaakt en er van hebben genoten.  

 

 
 

ZWARTE KATJES 

In de nacht van 26 mei heeft onze 

Doortje het leven geschonken aan vijf 

zwarte katjes. Ze is zelf nogal brutaal en 

heeft dat doorgegeven aan haar kinderen. 

Ze rennen al vrolijk buiten achter elkaar 

aan. En ze zijn al zindelijk. Inmiddels 

zijn er drie van de vijf gereserveerd, dus 

als je nog een jong katje wil, laat het dan 

even weten! 

 
 

TUIN 

Met hulp van vrijwilligers zijn de 

voorjaars werkzaamheden in de tuin 

gewoon doorgegaan. Daardoor hebben 

we nu weer een volop bloeiende 

bloementuin. Daar kunnen weer naar 

hartenlust bloemen geplukt worden door 

de deelnemers om binnen in een vaasje te 

zetten of natuurlijk mee naar huis te 

nemen. 

 
 

OOGST 

In de tussentijd zijn we op het land ook 

begonnen met de nieuwe aardappels. In 

de moestuin is meer dan 100 kilo 

aardbeien geplukt. Die zitten intussen 

grotendeels achter glas. Ook de erwten, 

kapucijners, tuinbonen, bloemkool, 

courgettes, uien, tomaten en kroten zijn 

inmiddels rijp en worden geoogst.  

 

SPONSORACTIE 5 SEPTEMBER 

De zoon en kleinzoon van deelnemer 

Huug Lugtenburg doen mee aan een 

sponsor autorally voor de “Vrienden van 

Op Aarde”. Zij doen mee met een 

Volkswagen Kever uit 1973. Vanaf 5 

september rijden ze in 3 dagen van 

München naar de Côte d’Azur, 1500 

kilometer over de Alpen. Het 

ingezamelde geld kan door Op Aarde 

besteed worden aan bijvoorbeeld de 

inrichting van het nieuwe prieel in de 

moestuin. Voor informatie over 

sponsoring (al vanaf €10,-) van deze 

prachtige actie kunt u contact opnemen 

met André Lugtenburg, 06-24458219, 

dries7@me.com, of check hun 

facebookpagina: 

https://www.facebook.com/pages/categor

y/Cars/Rallykever-op-Reis-

405619783535191/  

 

 
 

 
HAGEPREEK 6 SEPTEMBER 

Dit jaar willen we op 6 september weer 

een hagepreek organiseren. Daarvoor 

hebben we ds. Ineke Zuurmond, uit 

Zwartewaal, uitgenodigd. De hagepreek 

begint om 15:00 uur. Konden we bij 

vorige edities in geval van slecht weer 

nog uitwijken naar de schuur, zal dat dit 

jaar met de Corona-maatregelen niet 

lukken. We hopen dus op goed weer. We 

zorgen voor voldoende zitplaatsen in de 

buitenlucht op minimaal 1,5 meter 

afstand.  

  


