
Sinderen 01-03-2014 

 

Geachte leden van het college en de raad, 

 

Er gaat in 2015 veel veranderen in de Zorg ook wat betreft de dagbesteding van anders begaafden. 

Bij deze willen wij onze zorg daarover, onder uw aandacht brengen; 

 

Wij runnen sinds 2001 een zorgboerderij op ons woonadres aan Nibbelinklaan 3a te Sinderen. 

Zorgboerderij de Bongerd is de naam, u wellicht bekend. 

Onze deelnemers bieden we arbeidsbesteding/dagbesteding in kleinschalige setting.  

Deelnemers ver blijven al vele jaren bij ons en zijn vergroeid met de boerderij, de dieren en met ons. 

Ze kennen onze normen en waarden, ze weten de weg en het dagelijks gebeuren. Ze passen in het 

systeem en voelen zich daarbij veilig en vertrouwd. 

Dit alles komt op losse schroeven te staan met de op handen zijnde veranderingen en bezuinigingen 

in de Zorg. Dit geeft veel onzekerheden bij ouders, vertegenwoordigers en enkele van de 

deelnemers. Men vraagt zich af of deze dagbesteding voor hen kan blijven bestaan.  Veranderingen 

hierin zijn voor deze mensen zeer lastig om te begrijpen en  mee om te gaan. 

 

Wij vragen ons af:   

Wie gaat hen vertellen dat ze niet meer mogen komen???????  

Hoe moet de reden daarvan aan hen uitgelegd worden?????? 

Wat gaat er met hen gebeuren, moeten ze weer terug naar de activiteit waar ze nou net zo op 

afgeknapt zijn voordat ze bij ons op de zorgboerderij kwamen???? 

Komen ze thuis te zitten omdat er geen plaats elders is????? 

Raken ze verward, depressief ????? 

Hoe moeten ze de dagen zinvol doorkomen en niet op straat hun heil gaan zoeken????? 

Wat doet het met hun eigen waarde en zelfbeeld????? 

 

In al die jaren dat we als Zorgboerderij draaien zijn we gegroeid, we weten dat we kwaliteit leveren. 

NｷWデ ;ﾉﾉWWﾐ ﾗﾏS;デ ┘W ｴWデ KW┌ヴﾏWヴﾆ  さK┘;ﾉｷデWｷデ ﾉ;;デ ﾃW ┣ｷWﾐざ ┗;ﾐ SW Federatie Landbouw en Zorg in 

ons bezit hebben. We krijgen veel waardering van deelnemers en hun achterban. We voelen zelf de 

klik met deze mensen en de positieve ontwikkelingen die we bij hun zien.  

We trekken  gezamenlijk op met andere Zorgboerderijen in de regio. Met name hebben we een 

informeel samenwerkingsverband met zorgboeren die in bijgaande folder vermeld staan. Zo 

organiseren we samen op 29 mei 2014 een open dag. We willen ons ook via die dag profileren bij de 

buurtgemeentes. 

 

Wij als Zorgboer willen graag ons bedrijf houden. Mocht dit niet meer kunnen dan zijn wij, wel in 

staat, ﾗﾏ ﾗﾐゲ ;;ﾐ デW ヮ;ゲゲWﾐぐぐくく maarぐぐぐぐぐぐぐ Oﾐ┣W SWWﾉﾐWﾏWヴゲ ﾆ┌ﾐﾐWﾐ S;デ ﾐｷWデく HWデ ┣;ﾉ ┗ﾗﾗヴ 
hen niet zonder vervelende gevolgen blijven en hun psychische gezondheid wellicht schaden!!!! 

Graag doen wij een beroep op u om u hier hard voor te maken en actie op te ondernemen, zodat er 

ook voor deze medemens een plaats blijft in de maatschappij. 

U bent van harte welkom om kennis met ons en onze deelnemers te komen maken  op onze 

Zorgboerderij. 

 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Hoogachtend, 

Henk, Riny en Jeroen  Rutgers  (Zorgboeren en Zorgboerin) 




