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INFORMATIEBROCHURE 

 
LOCATIE ADRES en POST adres:    

Vriezenveenseweg 95, 7678 VB te Geesteren  

 

CONTACT GEGEVENS: 

06 – 13 70 83 54  eigenaresse Suzanne Mensink 

06 – 22 65 09 02  mobiel zorgboerderij  

0546 – 632 066  telefoon vast nummer zorgboerderij  

 

e – mail adres: info@zorgboerderijalleskidts.nl 

website:  www.zorgboerderijalleskidts.nl  

 

mailto:info@zorgboerderijalleskidts.nl
http://www.zorgboerderijalleskidts.nl/
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INFORMATIE BROCHURE ‘ZORGBOERDERIJ ALLES KIDTS 

INLEIDING: 

Net in het buitengebied van Geesteren ligt ‘Zorgboerderij Alles Kidts’. De zorgboerderij 

is gemakkelijk te vinden en bereikbaar omdat hij aan de doorgaande weg ligt.  

Echter is het terrein zeer veilig gelegen ten opzichte van de weg. Er is een afsluitbaar 

toegangshek tussen het pand en terrein waar de opvang geschiedt en de openbare weg 

geplaatst. Zodoende kunnen de kinderen niet zo maar ‘de straat op’.  

 

Aan de achterkant van het terrein is zeer veel ruimte en weiland, ca. 5000 m2, zodat de  

kinderen voldoende rust en ruimte hebben om te spelen, om activiteiten te ondernemen 

en te kunnen genieten van de aanwezige hobby dieren. Ondanks de vele ruimte, is alles 

overzichtelijk ingericht. Zo is er een aparte ‘speelweide’ omringd door een hek, en zijn 

de weilanden van de dieren allen apart ingericht en ingedeeld. 

 

‘Zorgboerderij Alles Kidts’ is een zorgboerderij waarbij de opvang vooral om 

ontspanning gaat en dat de kinderen kunnen genieten van de activiteiten waarvoor zij 

bij de zorgboerderij komen. Uiteraard mag en kan er meegeholpen worden bij de 

verzorging van de dieren, maar wij zijn geen boerenbedrijf waardoor dit niet verplicht is 

maar het verzorgen van de dieren geheel vrijblijvend is.  

De begeleiding wordt gegeven door ervaren en professionele medewerkers, allen met 

een diploma in de zorg. Daarnaast worden wij geregeld ondersteund door stagiaires die 

affiniteit hebben met de doelgroep en tevens ook een opleiding richting de zorg volgen 

‘Zorgboerderij Alles Kidts’ is door leerbedrijf Calibris bevoegd om deze stagiaires te 

begeleiden tijdens hun stage en op te leiden tot goede en professionele medewerkers. 

 

Mocht u na het lezen van deze informatie brochure nog vragen hebben, dan kunt u 

contact opnemen met ons. De contact gegevens staan op de eerste pagina.  
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PERSOONLIJKE MOTIVATIE: 

Ik, Suzanne ben op 1 juli 2009 gestart met ‘Zorgboerderij Alles Kidts. Mijn motivatie om 

een zorgboerderij te starten , is omdat mijn hart bij deze doelgroep ligt. Daarnaast haal 

ik veel voldoening uit dit werk omdat je op deze wijze kleinschalige en persoonlijke 

zorg verleent en activiteiten aanbiedt aan een hele bijzondere en speciale doelgroep.  

 

Tevens vindt ik het werken met mens en dier een perfecte combinatie waaruit niet alleen 

ik veel voldoening haal, maar ook de kinderen die gebruik maken van onze opvang, zie 

ik met mijn en dankzijn mijn team groeien en opbloeien door de dieren die om ons heen 

zijn. Samen met mijn team van ervaren medewerkers zorg ik er voor dat de zorg 

persoonlijk blijft. Dit realiseer ik doordat de zorgboerderij niet gekoppeld is aan een 

grotere zorg setting / instelling o.id.  

 

DOELSTELLING ‘ZORGBOERDERIJ ALLES KIDTS’: 

Wij willen de zorg en activiteiten zodanig aanbieden dat de doelgroep zich ‘vrij’ voelt bij 

ons, dat zij een plek hebben waar zij niet aan alle drukte van de week hoeven te denken, 

waar zij even niet op hun tenen hoeven te lopen en waar zij vooral zichzelf kunnen zijn.  

 

Verder biedt de zorgboerderij de opvang aan ter ontlasting van de ouder(s) / 

verzorger(s) / gezin van het aangemelde kind.  

 

AAN WELKE DOELGROEP WORDT DE OPVANG GEBODEN: 

‘Zorgboerderij Alles Kidts’ biedt de opvang aan kinderen vanaf 4 jaar en 

(jong)volwassenen tot +/- 20 jaar met: 

- een autisme- contact- concentratiestoornis en / of 

- een lichte verstandelijke beperking 

Het kan natuurlijk voorkomen dat een kind naast de diagnose / hulpvraag 

opvoedkundig- gedrags- of psychische begeleiding kan gebruiken. Mocht dit zo zijn, dan 

kunnen wij de juiste begeleiding bieden door de ervaring die, wij als team, samen 

hebben. Wij willen kinderen bij voorbaat niet weigeren als hij / zij niet binnen 

bovenstaande leeftijdscategorie of ‘omschrijving’ past. Heeft u twijfel of vragen, laat het 

ons weten, stel uw vraag zodat we samen kunnen bekijken of de zorgboerderij de 

opvang, zorg, begeleiding kan bieden die u zoekt.  
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DE OPVANG- EN ZORGMOGELIJKHEDEN BIJ ‘ZORGBOERDERIJ ALLES KIDTS’: 

Onderstaande opvang wordt geboden:  

- Dagopvang 

- Buitenschoolse opvang 

- Vakantie opvang 

- Weekend opvang  

- Begeleid verblijf (logeeropvang – 1 of meer nachten per week – permanent 

wonen valt hier niet onder )  

- Nood opvang ( permanent wonen valt hier niet onder ) Het kan voorkomen dat 

er een situatie is waarbij acuut een opvang plek ingezet moet worden. Hebben 

wij plek, dan bieden wij deze want we zijn een zorgaanbieder en zijn er om te 

helpen.  

 

De opvang wordt geboden; 7 dagen per week / 24 uur per dag. 

De opvang wordt geboden aan alle doelgroepen aan wie de zorgboerderij zorg 

verleent.  

Ook tijdens vakantie periodes wordt de opvang geboden, dit alles naar 

aangevraagde en ingeplande opvang. De opvang kan pas van start gaan indien 

er een formele aanmelding is bij de zorgboerderij. Dit houdt in; rondleiding 

met kennismaking, intake gesprek, zorgplan op stellen, indicatie aanwezig, 

papieren getekend retour. Daarna maken we een afspraak wanneer het eerste 

opvang moment is. Ons streven is om een aanmelding z.s.m. gereed te hebben 

en te kunnen laten starten. Echter zijn wij wel afhankelijk van gemeenten of 

anderen die de indicaties afgeven.  
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OP WELKE WIJZE WORDT DE OPBVANG GEBODEN: 

De opvang wordt geboden in een gezellige, rustige en huiselijke sfeer waarin de cliënten 

zichzelf kunnen zijn en zich veilig kunnen voelen.  

 

Tijdens de opvang wordt er veel waarde gehecht aan duidelijkheid en structuur.  

Hier zijn wij bij alle vormen van opvang en activiteiten mee bezig en zijn dan ook de 

twee hoofdzaken tijdens de opvang.  

 

De activiteiten worden aangeboden en gegeven in kleine groepjes, ingedeeld op leeftijd, 

interesses, niveau en vaardigheden. Door de groepen klein te houden met voldoende 

begeleiding is het mogelijk om gezellige, creatieve, afwisselende, zinvolle en leerzame 

activiteiten aan te bieden.  

 

De gemeente hanteert op hun tarieven 1 begeleider per 6 kinderen. Dit vinden wij erg 

summier, maar helaas zijn wij afhankelijk van de afgegeven indicaties. Toch plannen wij 

vaak extra mensen in zodat er altijd extra ogen, handen, hulp, begeleiding en aandacht 

aanwezig is. Daarom komt het veelal voor dat begeleiders ondersteund worden door een 

stagiaire die een opleiding in de zorg volgt. Zodat er toch extra mensen op de werkvloer 

aanwezig zijn wat wij erg belangrijk vinden , helemaal voor de persoonlijke aandacht. 

 

Een activiteiten programma wordt per dag samen gesteld door de werkende begeleiders. 

Samen maken zij een ochtend en middag programma gemaakt en in het geval van 

logeeropvang wordt de avond ook samen doorgenomen. Dit programma wordt 

verduidelijkt door middel van pictogrammen die wij op een speciaal pictogrammen bord 

hangen, zodat het voor de kinderen zichtbaar en duidelijk is welke activiteiten we gaan 

ondernemen. Deze pictogrammen geven een duidelijke structuur en geven een houvast 

aan de kinderen.  

GROEPSGROOTTE: 

Bij ‘Zorgboerderij Alles Kidts’ wordt een maximaal aantal kinderen per dag opgevangen, 

dit zijn er door de week maximaal 16 en in de weekenden maximaal 20. Er kunnen 9 

kinderen blijven overnachten.  

Tijdens de avonden met begeleid verblijf zijn er altijd 2 begeleiders in de avond 

aanwezig. 1 begeleider hiervan heeft dan de slaapdienst. Wanneer alles rustig is en de 

kinderen in bed liggen is de 2
e

 begeleider vrij.  

 

PERSONEEL en PROFESSIONALITEIT: 

Alle medewerkers van ‘Zorgboerderij Alles Kidts’ hebben een Verklaring Omtrent het 

Gedrag anders worden zij niet toegelaten. Dit is een verklaring die elk aankomende 

medewerker via hun gemeente bij Ministerie van Justitie formeel aan moeten vragen en 

aan ons dienen te overleggen.  

Elke dag is er in ieder geval 1 medewerker aanwezig die een BHV-diploma heeft 

(bedrijfshulpverlening). Dit heeft dus ook diegene die een slaapdienst heeft.  

Daarnaast moet het personeel minimaal een diploma hebben in de zorg (m.u.v. 

stagiaires). Onze stagiaires volgen uiteraard een ROC opleiding richting de zorg.  

Verder heeft de ‘Zorgboerderij Alles Kidts’ een kwaliteitskeurmerk ; Kwaliteit Laat Je 

Zien !  
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ACTIVITEITEN DIE AANGEBODEN WORDEN DOOR ‘ZORGBOERDERIJ ALLES KIDTS’: 

De activiteiten worden geboden in een prikkelarme omgeving, echter wel een omgeving 

die sfeer, gezelligheid en huiselijkheid uitstraalt. De activiteiten worden in een 

volwaardige ruimte aangeboden, zodat je niet bij elkaar ‘op de lip’ zit. We proberen een 

zo gevarieerd mogelijke scala aan activiteiten aan te bieden, echter zorgen wij er wel 

voor de keuze niet te ruim is. Zo blijft het ook voor de kinderen overzichtelijk. 

 

Tijdens de activiteiten staat stimulering en ontwikkeling van de kinderen op de eerste 

plaats. Ook vinden wij het belangrijk dat de kinderen op een prettige, positieve, zinvolle, 

maar vooral ontspannen manier deelnemen aan de activiteiten.  

 

Daarnaast houdt de zorgboerderij rekening met de wensen en behoeften van een 

individu. Maar ook kan er gewerkt worden aan bepaalde doelen die wij samen opstellen 

met u. Deze doelen worden opgesteld tijdens het intake gesprek.  

De volgende activiteiten worden aangeboden en kunnen op een dag aan bod komen: 

- Knutselen 

- Houtbewerken 

- ‘klusjes’ doen op en rondom de boerderij 

- De aanwezige dieren verzorgen  

- Boodschappen doen 

- Helpen bij huishoudelijk taken zoals tafel dekken en koken 

- Wandelen en fietsen in de omgeving 

- Vrij spelen in de speeltuin 

- Actief buiten spelen; balspellen, voetbal, badminton, steppen, skelteren, enz.  

 

OPENINGSTIJDEN: 

 

‘Zorgboerderij Alles Kidts’ is 7 dagen per week / 24 uur per dag geopend. Dit geldt voor 

alle vormen van opvang. Echter hanteren wij wel vaste breng- en haaltijden, dit biedt 

structuur en rust op een dag.  

 

Dagopvang in het weekend is van 9.00-16.00 uur 

BSO door de week is wisselend qua start tijd dit i.v.m. wisselende tijden van de scholen 

en duur van de taxi rit. De eind tijd door de week is of rond 17.00 uur of rond 19.00 uur 

( dan is het inclusief een warme maaltijd die we zelf bereiden ).  
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AANMELDINGSPROCEDURE ‘ZORGBOERDERIJ ALLES KIDTS’ 

Indien u interesse heeft in de opvang van of bij ‘Zorgboerderij Alles Kidts’ dan kunt u 

altijd vrijblijvend en kosteloos contact met ons opnemen op volgende wijze; 

 

- Stuur een e-mail naar:  info@zorgboerderijalleskidts.nl  

 

Wij zullen als eerste uw vragen beantwoorden en vervolgens kan er een afspraak met u 

worden gemaakt om kennis te maken en onze zorgboerderij vrijblijvend te komen 

bekijken.  

 

Wanneer u de zorgboerderij de eerste keer komt bezoeken, dan krijgt u van ons een 

persoonlijke rondleiding. Tijdens deze rondleiding wordt de werkwijze van de 

zorgboerderij verteld. Tevens krijgt u de gelegenheid om uw vragen te stellen.  

 

Na deze rondleiding is er tijd voor een kopje koffie of thee. Vervolgens bespreken we 

met elkaar wat uw wensen zijn voor wat betreft de opvang. U kunt vertellen wat u 

precies zoekt en wat uw verwachtingen zijn van de opvang. Wij informeren en bespreken 

dan met u wat er mogelijk is bij ‘Zorgboerderij Alles Kidts’.  

 

Wanneer u een goed beeld heeft verkregen van de boerderij, de opvang, de activiteiten, 

de zorg en de begeleiding, kunt u aangeven of de zorgboerderij u geschikt lijkt.  

 

Indien dit het geval is wordt er een intake / zorgplan gesprek ingepland door de zorg 

coördinator van de zorgboerderij. Samen worden de doelen opgesteld en deze worden 

meegenomen in het zorgplan.  Voordat uw kind definitief aangemeld wordt bij ons, heeft 

hij / zij de mogelijkheid om ook zelf eerst een keer bij ons te komen kijken. Samen 

maken we een afspraak voor een geschikte dag.  

 

Indien alles goed verlopen is en de zorgboerderij spreekt u en uw kind aan, kunnen er 

afspraken gemaakt worden betreft de opvang en kan de zorgovereenkomst en zorgplan 

onderling ingevuld en ondertekend worden. Ook hebben wij de indicatie gegevens nodig.  

 

Pas als alle formulieren ingevuld en ondertekend zijn, kan de opvang van start gaan. Dit 

kan op elke gewenste dag van de maand zijn en hoeft niet per se op de 1
e

 dag van de 

maand van start te gaan.  

 

Alle gegevens worden per kind opgeslagen in een eigen dossier in het digitale zorg 

systeem NEDAP, hierin rapporteren wij per opvang moment en kunt u thuis inlezen. U 

ontvangt van ons de inlog gegevens. Deze gegevens en dit systeem zijn beschermd in 

verband met de privacy en zijn deze alleen inzichtelijk voor het personeel van 

‘Zorgboerderij Alles Kidts’. Alleen zij hebben tijdens het dienstverband een inlog code 

om te kunnen rapporteren in het zorg dossier.  

 

 

 

 

 

mailto:info@zorgboerderijalleskidts.nl
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BEROEPSGEHEIM: 

Van het personeel van ‘Zorgboerderij Alles Kidts’ kunt u verwachten dat zij 

vertrouwelijk omgaan met de informatie van en over uw kind. Er wordt geen informatie 

van uw kind verstrekt aan derden zonder toestemming van u / de opdrachtgever.  

 

KLACHTENREGLEMENT: 

Op onze website kunt u ons klachtenreglement lezen.   

 

HUISREGELS: 

Omdat er in de zorgboerderij meerdere mensen tegelijk aanwezig zijn (cliënten en 

personeel), zijn er huisregels opgesteld. Deze regels zijn er om ongelukken, incidenten 

en verwarring te voorkomen. Het doel van onze huisregels is om een veilige, prettige en 

duidelijke omgeving te creëren voor zowel de kinderen, het personeel van de 

zorgboerderij als voor de bezoekers. Onze huisregels zijn te lezen op onze website.  

 

WIJZIGINGEN VAN DEZE INFORMATIE BROCHURE: 

‘Zorgboerderij Alles Kidts’ is bevoegd om alle informatie uit deze brochure eenzijdig te 

wijzigen. Een juiste versie is te vinden op onze website.  

 

Hartelijk dank voor uw aandacht.  

Met vriendelijke groeten;  

Suzanne Mensink & Team !!!  

 


