Activiteitenlijst 2021
365 dagen per jaar :
open voor bezoekers om naar de dieren te komen kijken, in het speeltuintje te spelen of een
kopje koffie te drinken.
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00u, ( schoolvakanties tot 12.00u),
Zaterdag van 9.30 tot 12.00u, zondag minimaal van 10.00 tot 12.00u ( meestal tot 16.00u).
Van maandag tot en met zaterdag werken mensen met afstand tot de arbeidsmarkt , op ons
terrein op diverse vlakken ( zoals dierzorg, techniek, catering, groen) naast mensen zonder
specifiek gediagnosticeerde beperkingen. Er is deskundige begeleiding aanwezig.
De doelgroep van deze mensen is divers :
– mensen die kortdurend komen, (tussen de 3 maanden en 2 jaar), als onderdeel van reintegratie en herstel na bijvoorbeeld een burn-out of whiplash, of een periode van
depressie, en terugwerkend naar hun baan of naar ander werk ;
– mensen die al jarenlang niet meer in het reguliere arbeidscircuit werkzaam zijn omdat
dit niet lukte in het verleden en er op dit vlak ook geen toekomstperspectief te
verwachten valt ;
– mensen die een reden hebben om niet een reguliere baan te hebben, bijvoorbeeld :
Pensioen / geen kostwinner zijn / een tussenjaar bij studie / werkeloos en
solliciterend naar een volgende plek ;
– kinderen die om het gezin of de klas te ontzien, op vaste tijden dagbesteding krijgen ;
– kinderen die een individuele begeleiding nodig hebben om goed tot hun recht te komen
en zich op hun eigen tempo te kunnen ontwikkelen ;
– jongeren die niet meer naar school gaan en voor wie nog niet duidelijk is wat het te
volgen traject zal gaan zijn;
– mensen die structuur in hun leven missen ;
– mensen die een zinvolle dagvulling willen ;

Elke 1e maandag van de maand :
Filmavond.
Elke woensdag van 2 uur tot half 4 :
pannenkoeken voor € 1,00 per stuk, om mee te nemen of om op de boerderij op te eten. Grote
hoeveelheden graag tevoren bestellen.
Donderdag om de week :
driegangenmenu voor € 4,50 om 18.00 uur. Het menu is op te vragen via mail , telefonisch of
op de boerderij zelf. De maaltijden zijn vegetarisch , deels veganistisch. Opgeven uiterlijk
woensdagmiddag om 12 uur.
De maaltijden zijn speciaal in het leven geroepen voor mensen die alleen wonen en vaak in hun
eentje eten, zodat ze af en toe tafelgenoten hebben. De activiteit staat open voor iedereen.
Donderdag om de week :
Natuurfilm om 13.15 uur.

Vaste contactmomenten met scholen :
Op maandagochtend peuters van KDV 't Zonnelicht voor een educatief programma van 1 uur;
Start was in 1999.
Op woensdagochtend 3 kleuterklassen van De Driestroom voor vrij spel en contact met de
dieren; Start bezoeken van de klassen van de Driestroom was in 1998.
Op vrijdagochtend 1 kleuterklas van De Driestroom voor vrij spel en contact met de dieren;
Op vrijdagochtend een klein groepje kinderen uit de groepen 7 en 8 van diverse scholen dat
projectmatig komt voor “Buitenschools Leren” van 9u tot 12u. Start was in 2013.
Extra activiteiten in 2021 :
Zaterdag 20 maart : NL-Doet. Klussers welkom, graag tevoren opgeven. Samen met andere
wijkbewoners realiseren we klussen die er normaal gesproken niet zo snel van komen.
Maandag 12 april, 2e paasdag : paaseieren zoeken voor de kleinste kinderen .
26 mei : schaapscheerdag.
Zaterdag 25 september : Burendag, gratis koffie met iets lekkers.
Stagiaires van de volgende scholen / opleidingen, afgelopen 2 jaren :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Zuiderbos , speciaal basis- en voortgezet onderwijs, Vught.
Helicon VMBO, groenschool, dierverzorging.
Helicon VMBO, diverse lokaties zoals Den Bosch, Geldermalsen, Velp.
Prinsentuin praktijkonderwijs, diverse lokaties zoals Andel en Breda.
HAN hogeschool Nijmegen, HBO afdelingen Social Work en Beeldende Therapie.
Avans Den Bosch, HBO-opleidingen communicatietechniek, bedrijfskunde.
Kw1C Den Bosch, MBO-opleidingen fotografie, facilitair medewerker, Helpende Zorg
en Welzijn.
HAS Den Bosch, bedrijfskunde.
Rijzert , speciaal ( basis- en) voortgezet onderwijs.
Van Maerlant , speciaal voortgezet onderwijs.
Rietlanden, speciaal ( basis- en) voortgezet onderwijs.
HUB, speciaal ( basis- en ) voortgezet onderwijs.

Naast deze reguliere stages :
– Van diverse scholen leerlingen aangenomen van 14 of 15 of 16 jaar die vanwege
uiteenlopende redenen niet meer te motiveren zijn om naar school te gaan maar wel
nog leerplichtig zijn. De scholen vragen dan een stageplek aan , maar officieel is het
een dagbestedingsplek, kinderen hebben geen schoolopdrachten en gaan ook niet meer
terug naar school voor een periode.

