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Nieuw leven
Omdat ook wij gewend zijn aan het thuiswerken,
hebben we op afstand, achter een schermpje de
laatste dagen van de zwangerschap van Jubilee
gevolgd. En op 24 februari zette ons jubileumpaardje
haar knappe zoon op de wereld. In de kantine
hebben we met elkaar genoten van de bijzondere
geboorte. Mét beschuit met muisjes natuurlijk!
Moeder Jubilée was het cadeau voor ons 20 jarig
feest. Daarom hebben we haar veulen de naam
TWENTY gegeven.

Een nieuwe organisatie
In 2023 gaat er een nieuwe wet van start waaraan
alle zorgaanbieders moeten voldoen. De
HartenHoeve is er klaar voor!

“ZO BLIJVEN WE EEN BETROUWBARE
ZORGAANBIEDER EN EEN GOEDE MANEGE ”
Met de oprichting van de Stichting Drieslag Zorg zullen
alle zorgactivieteiten (wonen, werken en spelen)
onder de stichting gaan vallen. Alles wat geen zorg is,
blijft gewoon HartenHoeve. Op papier gaan alle
zorgcontracten dan naar de Stichting. En wat merken
we er van? In de praktijk weinig. Maar voor de
aanbieders van de zorg is het dan wel duidelijk wat
manege is en wat zorg. Zo blijven we een
betrouwbare zorgaanbieder en een goede manege.

Kijk voor meer informatie over de stichting op
www.hartenhoeve.nl/stichtingdrieslagzorg

Hooischuur in brand
In de vroege ochtend van
zondag 27 februari is de
hooischuur van de HartenHoeve
in brand gevlogen. Er zijn geen
mensen en/of dieren in gevaar
geweest gelukkig. De oorzaak is
niet bekend, maar
brandstichting is uitgesloten. De
schuur en alle spullen en stro die
erin stonden zijn volledig in
brand opgegaan. We hopen
snel een nieuwe schuur te
kunnen bouwen en alle nodige
spullen te vervangen.

PAGINA 2

HartenHoeve

Gedragsdeskundige
Hoi, ik ben Michelle van Wijngaarde. Ik start vanaf 15
maart als gedragsdeskundige en paardencoach en
daar heb ik veel zin in!
Ik hoop veel bij de paarden te kunnen werken met jullie.
Paarden weten heel goed hoe het met ons mensen
gaat en hebben daar veel over te vertellen. Als
paardencoach begrijp ik de paardentaal. En als
gedragsdeskundige heb ik geleerd over mensen.
En met de kennis van die twee hoop ik iedereen bij de
Hartenhoeve weer een stapje verder te helpen in het
leven.

Zelf heb ik ook een paard. Ze heet Pitou, is 15 jaar, heel
lief en ook een beetje eigenwijs. En van Pitou leer ik nog
steeds. Pitou weet vaak beter hoe ik me voel dan ikzelf.
Dus luister ik steeds vaker naar haar. Maar soms ben ik
ook een beetje eigenwijs en luister ik niet naar haar. En
dan krijgen we een beetje ruzie. Gelukkig komt dat altijd
weer goed! Want zo zijn paarden.
Ik hoop jullie allemaal snel te leren kennen en natuurlijk
ook alle paarden te leren kennen.

Onze gedragsdeskundige Epco heeft besloten zich
volledig te richten op zijn andere baan waar hij inmiddels
full-time werkt. We zijn hem enorm dankbaar voor zijn
goede meedenken en adviezen de afgelopen twee jaar!
We hopen dat we met Michelle een goee opvolger
hebben gevonden.

Coördinator wonen: Els
Els Kroon is op
1 februari bij ons
begonnen als
coördinator wonen.
Zij zal de schakel
zijn tussen zorg,
begeleiders en
kwaliteit. Ook zal zij
het eerste aanspreekpunt zijn voor de
gedragsdeskundige. We wensen Els
veel plezier bij de HartenHoeve!

HartenHoeve-raad
De HartenHoeve-raad is onze
cliëntenraad. Als er belangrijke
beslissingen moeten worden
genomen over de zorg, worden zij
betrokken. Heb jij een wens over de
zorg? Neem dan contact op met de
raad via clientenraad@hartenhoeve.nl

Vertrouwenspersoon
Channa is er voor jou: bewoners,
deelnemers, (ouders van) bijzondere
kinderen én medewerkers! Als
onafhankelijke vertrouwenspersoon,
mag je haar altijd bellen, appen of
mailen als je een klacht heb, als je
het niet eens bent met hoe de
dingen gaan of als je het gevoel
hebt dat er niet naar je wordt
geluisterd door je begeleiders. Kijk
op: hartenhoeve.nl/vertrouwenspersoon

