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educatieve zorgboerderij

Van de voorzitter
Eindelijk hier een nieuwsbrief van d e boerderij.
Een zeer hectisch jaar in coronatijd. De eerste
maanden dicht Als actie toen alle geboorten
van de d ieren gefilmd en filmpjes gemaakt van
de d ieren in de natuurgebiede n, om zoveel
mogelijk onze deelnemers te laten mee leven
met de dieren en met de boerderij. Heel veel
impact heeft deze coronatijd op ons allemaal en
zeker ook op onze deelnemers; ook de onzekerheid, de contactmome nten nu we weer open
zijn, die bijna niet voorkomen kunnen worden.
Met de dagbesteding voor de ouderen maken
we nu gebruik van 2 gebouwen (t Uilennest en
de Schaapskooi), om zoveel mogelijk afstand
te houden. We kijken uit naar nieuw leven
(veulentj es, lammetjes en jonge konijntjes en
kuikentjes).
We wensen alle mensen die betrokken zijn bij
de boerderij uithoudingsve rmogen en veel
kracht toe.
Met vriendelijke groeten,

Pieter Bremer

Van de zorgboerin
Midden in de coronatijd, oktober 2020, was het
30 jaar geleden dat Pieter, Tom, Elselien en ik
gingen starten op de Uilenweg. Dankbaar zijn we

erf met een p rachtige regenboog erboven. We
worden er stil van. Deze foto doet ons onmiddellijk denken aan een zin uit een lied van Sela: Een

voor de ontwikkelingen in al deze jaren. Dankbaar voor alle, trouwe hulp van heel veel mensen.
Dankbaar voor fantastische teamleden en de vele

boog in de wolken als teken van trouw!
Dankbaar voor die Ene, die er altijd bij is geweest

vrijwilligers. Dankbaar voor zoveel deelnemers,
jong en oud en er tussen in, met wie we een tijd
mochten en mogen meelopen op hun levensreis. En dan krijgen we van Ellis de foto van ons

en zal zijn.
Bemoedigend voor een ieder van ons!
Lieve groeten,

Femy Bremer, zorgboerin

Nieuw leven
Op 26 maart zijn er 2 ramlammeren geboren (jongens) en ook
op 31 maart. In de nacht van 5 naar 6 april is er een merrieveulen (meisje) geboren bij Door. Ze heeft de naam Dreamy
gekregen. Vader Modem staat ook op de boerderij. Het ras heet
Schwarzwalde r Fuchs.

Henk van der Meer, penningmeester stichting
Zoals misschien niet iedereen weet is bijna
30 jaar geleden Stichting De Verborgen Bron
opgericht om de (vrijwilligers) activiteiten die op

aan de realisatie van de nieuwe volière. Ook de
kosten van het jaarlijks uitje van de deelnemers

is voor haar financiële middelen afhankelijk van
donaties en giften.

uit het Uilennest wordt door de Stichting gedragen. De financiering van zowel de jeugd- als

We zijn dankbaar voor de bijdragen die wie

ouderenzorg wordt lastiger en aan steeds meer

veelal al jaren lang van onze donateurs mogen

van de Stichting plaatsvindt is de jaarlijkse open
dag. De open dag kan ook dit jaar n iet gehou-

regels gebonden. Dat betekent dat voor sommige cliënten die al langer op De Huif komen

dan wil ik u graag uitnodigen om een bijdrage

den wo rden, we hopen dat we in 2022 wel weer
een open dag kunnen organiseren. De Stichting

er geen recht meer is op vergoeding terwijl
deze cliënten daar wel baat bij hebben. Daar

heeft in het verleden d iverse investeringen of
activiteiten financieel mede mogelijk gemaakt.

waar deze deelnemers niet In staat zijn om de
vergoeding zelf te financieren springt de Stich-

over te maken naar NL80INGB0000307331 tnv.
Stichting d~ Verborgen Bron. Als u vervolgens
uw adresgegevens aan de boerderij doorgeeft
(liefst per mail aan dehuif@gmail.com) dan krijgt

Zo heeft de Stichting vorig jaar bijgedragen

ting in uitzonderingsgevallen bij. De Stichting

u toekomstige nieuwsbrieven thuis bezorgd.

en ro nd De Huif plaatsvinden te o ndersteunen.
Eén van de activiteiten die onder de paraplu

ontvangen. Mocht u nog geen donateur zijn

Afscheidsstukje Carine Frankema
Nieuw hek
Een paar weken geleden kwam er het verzoek
om een afscheidstukje te schrijven voor in de
nieuwsbrief. Om eerlijk te zijn; dit vond ik best
lastig om te doen. Voor velen ben ik een bekend
gezicht op de boerderij. Al heel wat jaren loop
ik hier rond. Als 12 jarig meisje ben ik
begonne n op de eerste boerderij-

van veulens, lammetje s, kalfjes, schoolreisjes
georganiseerd (soms wel 5 per week). met als
uitschiete r een schoolreisje met 250 kleuters! En
zo kan ik nog wel even doorgaan ...

In de corona tijd is er een nieuw toegangshek
gemaakt en geplaatst doorTheu n Hoen.
Dank Theun en Ans voor zo'n prachtig hek!

Ik heb ontzetten d veel geleerd en meegemaakt. Samen hebben w ij spannende en

dub, daarna volgde de ponyclub

mooie momente n beleefd, maar vooral

en al snel werd ik onderdee l van

ook momente n van verwonde ring en

een groep jongeren die elke

bovenal het gezamenl ijk gevoel dat
onze Schepper er altijd bij was (en is).

zaterdag kwam helpen.
Na mijn ~iddelba re_s~hool ben ik

~

een agransche ople1d1ng gaan volgen

--"'

En nu? Al lang heb ik de wens om het
onderwijs in te gaan. Na lang nadenken en

en na deze opleiding kwam ik in dienst bij

overleggen ben ik twee jaar geleden begon-

de boerdenJ. Jaren van werken gingen voorbij,

nen met de deeltijd PABO. Om de studie goed
af te kunnen ronden ben ik dit jaar gestart met

TomsCreek

werken in het onderwijs. Wat betekent dat ik,
voor nu, niet meer op een vast moment werk-

Toms Creek mag gelukkig in deze corona-

zaam ben op de boerderij. Van familie neem je

regelgevin g. Het terras en de horecarui mte zijn
gesloten, maar via QR codes rondom de vijvers

ondertuss en groeide ons gezin en hebben mijn
man en ik 4 kinderen mogen krijgen.
Het werken op de boerderij is ontzetten d divers.
Zo zijn er open dagen geweest met meer dan

1000 bezoekers, een kerststal met levende dieren in het verpleeghuis, veel schoolbiologielessen gegeven, met -20

•c

wateremmers voor de
dieren vullen in huis omdat de leidingen in de
stal bevroren waren, met +35

•c gras binnen ha-

len voor de dieren, oppassen op de boerderij als
de familie op vakantie ging, geboorte s gezien

Bedan kt
Ueve Pieter en Femy,

Ik wil jullie bedanken voor alle mooie tijden
die ik op de boerderij heb mogen beleven.
De herinneringen aan de Huif zullen mij
voor altijd bij blijven. Ik ga de Huif enorm
missen, en ik hoop dat de Huif nog heel
lang blijft bestaan. Door de Jaren heen heb

geen afscheid en zo voelt het ook voor mij. Elk
moment kan ik langskomen en genieten van de
dieren en mensen op de boerderij. Dus ik zeg

tijd nog open zijn vanwege de buitenspo rt

kan er wel eten en drinken besteld en bezorgd
worden bij de vis plekken.

niet vaarwel, maar tot ziens op de boerderij!
•Kïjktip: Carine is momenteel te zien samen met haar
dochter opNPO 1inhetprogrammaDe 100:wachten
op een donor. Elke maandagavond om 21 :30 op NPO 1.

ik ongelooflijk veel kunnen leren, van het
omgaan met paarden tot sociale vaardigheden. Ik heb mijzelfen anderen beter
leren kennen en hierdoor een beter persoon
geworden. Bedankt voor alles wat de Huif
voor mij heeft kunnen betekenen.
Vee/liefs,
Ash/ey de Waal
Oud - deelnemer van de Jeugdgroep.

We zijn bij Toms Creek druk aan het bouwen en
ontwikkelen. Er wordt een Bx zo grote keuken
gebouwd zodat we overal op het vispark snel
kunnen bezorgen . Ook wandelaars, fietsers
en andere gasten kunnen op het park op een
picknickbank plaatsnemen en bestellen via de
QR code. Zelfs op de Toms Creek vlonder op
recreatieplas het Bovenwater en bij de camping
kunnen wij eten en drinken bezorgen .
Daarnaast zijn we de ontvangs truimte met
viswinkel aan het vergroten. Ook bouwen we
palmrietgedekte Surinaamse hutjes voor het zomerse Kwie Kwie vissen. Ook zijn we verheugd
u te kunnen melden dat de vergunnin gen voor
de uitbreidin g van het vispark zijn verleend! We
hopen na 4,5 jaar voorbereiding eindelijk verder
uit te kunnen breiden met 4 grote visvijvers op

Uitje naar het Natuurpark Lelystad

ruim 4 hectare erbij.

Op maandag 14 en dinsdag 15 septembe r
2020 hadden we ons jaarlijkse uitje naar het

Na de lunch verkenden we het andere deel
van het park waar we genoten van de natuur.

natuurpa rk Lelystad. Het was prachtig weer,

Ondertussen werd er gezellig gepraat en

28 graden en zonnig. Gelukkig liepen we veel

gelachen om grapjes en het mooie gedicht van

in de schaduw van de mooie bomen langs de

Henk.

paden, waardoor de warmte goed te doen was.
We liepen langs de wilde zwijnen die zich niet

We eindigden de middag met een heerlijk ijsje

lieten zien, wel zagen we pater Davidsherten,

en pakje fris. De bezoekers waren enthousiast,

wisenten, Przewalski paarden, zwanen, vogels

reacties als: geweldig, mooie natuur, gezellig,

o.a. een ijsvogeltje. De otters gaven geen thuis.

moeten we vaker doen, heerlijk gegeten, goed
verzorgd. Als herinnerin g kreeg iedereen een
mooie kaart van het natuurpark.

We genoten van een heerlijke lunch in het
restaurant Haje, bij het b ezoekers centrum.
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