Doelgroep
Openingstijden
Wij geven zorg aan
(dementerende) ouderen maar ook
voor ouderen die sociaal contact
missen en vereenzamen.

Dinsdag : 10:00 t/m 16:00
Donderdag: 10:00 t/m 16:00

Contact

Zorgboerderij Hoge-Boekel
Hogeboekelweg 85b
7582 PP Losser
Tel: 053-4619175
info@zorgboerderijhogeboekel.nl
www.zorgboerderijhogeboekel.nl

Informatiefolder

Nieuw in Losser ,2019

Voor de partner of mantelzorger is
de zorgboerderij Hoge-Boekel een
mogelijkheid om de zorg even te
delen en uit handen te geven.

Wij starten in mei 2019 met het
bieden van zorg. Wij zullen beginnen met de Dinsdagen en de Donderdagen. Heeft u interesse neem
contact met ons op, zodat we samen kunnen kijken naar een zinvolle dagbesteding.

Missie & Visie

Zorgboerderij Hoge-Boekel
Tussen het mooie Losser en Enschede in,
ligt het wel bekende Hoge-Boekel. Met
zijn fraaie natuurlijke omgeving met zowel
het landbouw als bosgebied bevind zich de
zorgboerderij.
De zorgboerderij is in 2019 van start gegaan. Het bestaat uit een woonkeuken/
kamer met een prachtig uitzicht op de
weilanden van de zorgboerderij. Deze weilanden worden bewoond door enkele dieren zoals kippen, schapen, geiten etc. Ook
de kleine gezelschapsdieren mogen ook
zeker niet ontbreken op de zorgboerderij.
Naast de dieren zullen wij ook een moestuin aanleggen om zelf zoveel mogelijk
eigen groente en fruit te kweken. Om vervolgens deze gekweekte groente en fruit
zelf te verwerken in een warme maaltijd
voor tussen de middag.
Mocht het buiten niet zo aangenaam zijn,
dan is er voor de creatieveling (iedereen is
op zijn eigen manier creatief) een werkschuur. Hier worden diverse activiteiten
aangeboden.

Sinds 1 januari 2019 zijn we lid van
vereniging zorgboeren Overijsel &
Federatie Landbouw en zorg.

Onze missie is om een situatie te creëren
waarin een ieder zich veilig en thuis voelt.
Alle deelnemers zijn gelijkwaardig en
uniek. De deelnemer staat centraal niet de
beperking.
Zorgboerderij Hoge-Boekel sluit aan bij de
identiteit en belevingswereld van de deelnemer. De deelnemer verdiend respect,
want elke deelnemer heeft zijn of haar
eigen geschiedenis .
Wij staan voor aandacht hebben voor elkaar op een respectvolle manier. Waardoor wij een fijne omgeving kunnen bieden aan mensen die structuur , gezelligheid en een nuttige dag invulling zoeken.

Doelstellingen
* De deelnemer zo lang mogelijk on-

dersteunen op het zelfredzaamheid .
• De mantelzorger ontlasten
• Het bieden van een vaste structuur
• Samen met de deelnemer gezonde
maaltijden bereiden .
• De deelnemer wordt betrokken bij
de dagelijkse activiteiten op en
rondom de boerderij.
• Het bieden van sociale contacten
• Aansluiten bij de mogelijkheden
i.p.v de beperkingen.

Activiteiten
Er wordt activiteiten aangeboden op
en rondom de boerderij:
•
•
•

•

•

•
•
•

Helpen bij het voeren en verzorgen van de dieren.
Ondersteunen bij het huishouden.
Helpen bij het bereiden van de
dagelijkse warme maaltijd.
Onder begeleiding helpen met de
moestuin van het zaaien tot het
oogsten.
Klussen in de timmerruimte , of
andere hobbymatige bezigheden.
Denk aan handwerkjes etc.
De krant doornemen
Gezamenlijke koffie/thee momenten
Wandelen in het mooie buitengebied , en genieten van de omgeving.

