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Nieuwsbrief stichting VZW 

Nr 5.  Januari  2021 

Dit is de vijfde nieuwsbrief van Stichting 
VZW. Stichting VZW is opgericht eind 
2017 om de zorgboerderij te 
ondersteunen in hun zorg voor 
volwassenen en ouderen met een 
beperking. Hopelijk wilt u in 2021 ook 
weer doneren. NL15 RABO 0323 4968 
22 t.n.v. St. VZW. Wilt u de nieuwsbrief 
niet meer ontvangen, dan kunt u zich 
afmelden via stichtingvzw@gmail.com 
Veel leesplezier toegewenst! 

Tuinbezoek in de zomer 

Een uitje dichtbij de zorgboerderij, en wel op de 

Ikewei in Twijzelerheide. In de zomer hebben 

we met de bezoekers van de donderdag groep 

een gezellig uitje kunnen maken naar de 

prachtige tuin van vrijwilligster Stien en haar 

man. We werden ontvangen van koffie, thee en 

wat lekkers. Daarna kregen we een rondleiding 

door de mooie tuin. Er was zoveel moois te 

zien. 

mailto:stichtingvzw@gmail.com


 

2 

  

Even voorstellen….. 

Mijn naam is Peter Bosch. Ik ben geboren en getogen in Brantgum, samen met drie broers (waarvan eentje een 

tweelingbroer is) en een zus. Tot mijn zestiende heb ik in Brantgum gewoond. Daarna ben ik naar Dokkum 

verhuisd. Hier heb ik de LTS en de KMBO opleiding gevolgd. 

Dertien jaar lang heb ik in de groenvoorziening bij Oostergo Bedrijven gewerkt. In deze periode heb ik de 

opleiding AOC in Leeuwarden gevolgd. In 1996 ben ik afgekeurd.  

Ik heb ILOCA. Dit is een spierziekte. Hierdoor heb ik moeite met lopen en ben ik vaak moe. 

Ik ben getrouwd geweest en heb een zoon van 18 jaar en een dochter van 21 jaar. Ik heb o.a. in Bolsward en 

Rinsumageest gewoond. Sinds 10 jaar woon ik nu in “De Westereen”. Hier heb ik een eigen appartement. Wat ik 

leuk vind om te doen is o.a. schaken, sjoelen, pesten en skibbo.  

Wat ik belangrijk vind, is samen zijn en samen doen. Er zijn veel mensen eenzaam. Hierdoor kwam ik op het idee 

van een buurtkamer. Er zijn nu buurtkamers in de Westereen, in Kollum, Dokkum en Burgum. 

Op dinsdag en woensdag ga ik naar “De Witrik”. Ik kom hier al bijna drie jaar.  We drinken samen koffie, we 

doen voorbereidende werkzaamheden voor het eten, zoals aardappels schillen en wortels snijden. Wat ik erg leuk 

vind om te doen is papier lamineren en papier snijden. Ook mag ik graag wandelen en buiten zijn. Ik voel me hier 

thuis. Ze laten mij hier in mijn waarde.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal nieuwe led lampen geplaatst in de dier- en klusverblijven 

Van het Menzis Fonds heeft Stichting VZW een bedrag ontvangen om de 

verlichting aan te passen in de dier- en klusverblijven. De afgelopen tijd zijn 

bestuurslid Fokke en andere vrijwilligers bezig geweest om de nieuwe Led 

verlichting te installeren. Met het verbeteren van de verlichting in de dier- en 

klusverblijven op Zorgboerderij de Witrik wordt er voor gezorgd dat 

beweging van deelnemers zoveel mogelijk wordt gestimuleerd. Deelnemers 

voelen zich hierdoor veiliger en gemotiveerd om activiteiten uit te voeren in 

de dier- en klusverblijven. Ook worden hierdoor de zintuigen geprikkeld. 
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Even voorstellen, 

Mijn naam is Janneke van der Galiën. Geboren 

en getogen in Veenwouden. Daarna op diverse 

plaatsen gewoond o.a. in Dokkum, Balk, Aruba 

en in Nietap. Op dit moment woon ik weer in 

Dokkum. Ik heb altijd gewerkt als administratief 

medewerkster bij verschillende bedrijven. Na een 

reorganisatie kwam ik zonder werk te zitten. Ik 

wilde wat anders gaan doen. Toen heb ik de 

opleiding Sociale Maatschappelijke 

Dienstverlening gedaan. Ik wilde graag mensen 

helpen met praktische zaken. Dat heb ik de 

afgelopen jaren ook in de praktijk kunnen 

brengen o.a. bij de kredietbank, een crisisopvang 

en bij Stichting Leergeld. Tijdens deze periode 

kwam ik erachter dat ik het vooral leuk vond om 

samen een activiteit te ondernemen. En zo ben ik 

bij de zorgboerderij ‘De Witrik’ terecht gekomen. 

De dinsdag- en de donderdagmiddag ben ik op de 

zorgboerderij te vinden. Ik kom aan het einde van 

de ochtend. We eten samen. De een krijgt warm 

eten en de ander eet zijn eigen meegebrachte 

lunch op. Daarna is het elke keer weer een 

verrassing wat we gaan doen. Geen dag is 

hetzelfde. De ene keer zijn we in de tuin bezig, de 

andere keer zijn we binnen de stallen aan het 

schoonmaken of ik maak samen met een aantal 

bezoekers een ritje met de auto om spullen op te 

halen of te brengen. Op de zorgboerderij is altijd 

wat te doen.  

Deze afwisseling van werkzaamheden maakt dat 

ik het hier erg naar mijn zin heb. Samen eten, 

samen activiteiten ondernemen en samen lol 

maken. Dat is waar het voor mij om draait. De 

dag vliegt voorbij! 

 

Stoofperen 

In het najaar van 2020 was de perenboom op de 

zorgboerderij gezegend met heel veel peren. In 

deze periode wat het een dagelijkse activiteit om 

peren van de boom te halen en in tasjes af te 

wegen. De peren werden verkocht voor E1,- per 

kg. De opbrengsten hiervan zijn voor het op de 

weg houden van de aangepaste auto. Daarnaast 

werd er natuurlijk ook regelmatig stoofpeertjes 

op de zorgboerderij gegeten.  



 

4 

  De 100 van Poeisz  

 

Stichting Vrienden van Zorgboerderij de Witrik 

zet zich o.a. in om activiteiten te ondersteunen 

die niet door zorggelden kunnen worden 

bekostigd. Om de aangepaste auto ‘op de weg te 

houden ‘ is de stichting gestart met de actie ‘ De 

100 van Poeisz.  

 

Wat houdt dit in? De Stichting heeft de 

afgelopen tijd volle Poeisz zegelkaarten 

verzameld. Het doel was om op 31 december 

2020 honderd Poeisz zegelkaarten ingezameld 

te hebben. Maar dit is helaas niet gelukt. Zodra 

er 100 spaarzegelkaarten zijn worden deze 

ingewisseld bij Poeisz de Westreen. De stichting 

ontvangt hier dan een donatie van E250,- die 

besteed gaat worden aan het op de weg houden 

van de aangepaste auto.  

Het is een actie waarbij ieder die de 

zorgboerderij een warm hart toe draagt aan mee 

kan doen. Op deze manier kan de zorgboerderij 

het vervoer van deelnemers blijven realiseren. 

 

Hoe doet u mee? Een volle spaarkaart kan 

ingeleverd bij de zorgboerderij (brievenbus). 

Zorg dat hier ook uw contactgegevens en email-

adres op staan. Zodat u ook de nieuwsbrieven 

van de stichting zult ontvangen. 

 

Om de actie in beeld te houden heeft de 

stichting een lijn opgehangen in de 

zorgboerderij. Zo kan goed worden bijgehouden 

hoeveel spaarkaarten er zijn ingeleverd. Doet u 

ook mee? 

Mooi droog aanmaakhout voor de houtkachel te 

koop! 

 
De laatste maanden zijn bezoekers van de 
zorgboerderij bezig met het maken van aanmaakhout. 
Van mooie dunne planken resthout wordt 
aanmaakhout gemaakt. Vrijwilliger Minze zaagt ze 
eerst in stukken. En bezoekers van de zorgboerderij 
zorgen ervoor dat dat het in kleinere stukken wordt 
gemaakt. Een zinvolle klus die men zittend kan doen 
in de stal gezellig tussen de koeien. Het aanmaakhout 
wordt bewaard in netten en is op de dikste kant een 
cm dik. Het aanmaakhout willen we aanbieden voor 

mensen met een houtkachel in ruil voor een donatie 
E1,-/kg voor Stichting Vrienden van Zorgboerderij de 
Witrik. De opbrengsten komen ten behoeve van het 
op de weg houden van de aangepaste auto. 
 

 

Stichting VZW zamelt ook in: 

✓ Lege statiegeld flessen 

✓ Poeisz zegelkaarten of zegels 

✓ Coop spaarzegels 

✓ DE en Pickwick spaarpunten 

✓ Lege inktpatronen 

Helpt u mee? 
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Flessenactie Coop Buitenpost en de Westreen 

In 2020 mochten we met Stichting VZW mee doen aan 

de flessenactie van Coop Buitenpost. Vrijwilligster Antsje 

heeft in het najaar samen met twee bezoekers van de 

zorgboerderij de cheque in ontvangst mogen nemen.  

Daarnaast ontving de Stichting het heugelijke nieuws dat 

in kwartaal 1 van 2021 Coop de Westreen Stichting VZW 

steunt. In deze periode kunnen flessen worden gedoneerd 

aan Stichting VZW. En Coop de Westreen zal na afloop 

van het kwartaal de het donatiebedrag verdubbelen. 

Zowel het donatiebedrag van Coop Buitenpost als de 

Westreen zal worden gebruikt voor het op de weg houden 

van de aangepaste auto. 

Prachtige voederhuisjes 

en nestkastjes verkocht  

Één van de bezoekers 
maakt prachtige vogel- 
en voederhuisjes. Voor 
Stichting Vrienden van 
Zorgboerderij de Witrik 
heeft hij diverse mooie 
voederhuisjes gemaakt. 
Een aantal voederhuisje 
en een nestkastje is 
inmiddels verkocht. De 
opbrengst van het 

voederhuisje wordt 
gebruikt voor het op de 
weg houden van de 
aangepaste auto voor 
het vervoer van de 
bezoekers. Het 
voederhuisje dient op 
een paal te worden 
bevestigd. Inmiddels 
zijn er geen 
voederhuisjes en 
nestkastjes meer te 
koop. Zodra ze weer te 

koop zijn wordt dit 
bekend gemaakt via de 
Facebookpagina van 
Zorgboerderij de Witrik. 
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De stichting wordt o.a. ondersteund door de volgende organisaties: 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

Wiersma-Reitsma 

Stichting 

 

 

Fundatie Van den 

Santheuvel, Sobbe 

 

 

Fonds Stichting 

Gezondheidszorg 

Spaarneland 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 


