Onze missie:
Groepsgerichte begeleiding en verzorging
van ouderen, met een lichamelijke en/of
geestelijke beperking, om ze in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te laten blijven en hen niet in een sociaal isolement te
laten vervallen.
Onze doelstellingen:
- Belevingsgerichte dagbesteding door: het
bieden van een zinvolle daginvulling, waarbij geen druk wordt gelegd op prestatie en
arbeid.
- Zo lang mogelijk de zelfstandigheid waarborgen.
- Ontlasten van de mantelzorger.
- Het bieden van een vaste structuur in de
week.
- Cliënten worden betrokken bij alle
dagelijkse activiteiten op en rondom de
zorgboerderij.
- Opname in een intramurale instelling zo
lang mogelijk uit te kunnen stellen.

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag.
Cliënten van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Medewerkers van 8.30 uur tot 16.30 uur telefonisch bereikbaar.
Indicatie
De indicatiestelling voor deelname aan de
dagbesteding op de zorgboerderij moet gedaan worden bij het CIZ. Zij stellen de indicatie
vast. Nadat u deze indicatie heeft toegewezen
gekregen kunt u contact opnemen met onze
zorgboerderij. Voor meer informatie kunt u terecht op www.ciz.nl

Zo r gbo e rd e r ij

Kosten
Het CAK zal afhankelijk van u inkomen een eigen bijdrage berekenen. Voor meer informatie
over het CAK kunt u terecht op www.hetcak.nl
Contact en plaatsing
Zorgboerderij Giersbergen
Giersbergen 2
5151 RG Drunen
Tel:
0416 - 38 20 37
E-mail: info@zorgboerderijgiersbergen.nl
Website: www.zorgboerderijgiersbergen.nl
Zorgboeren Nederland
Zorgboerderij Giersbergen is lid van de vereni
ging van zorgboeren in Nederland.
Voor meer informatie over deze vereniging:
www.zorgboeren.nl

Informatiebrochure

Missie & doelstellingen

Zorgboerderij Giersbergen
Zorgboerderij Giersbergen is een uiterst sfeer
volle zorgboerderij voor ouderen. De zorgboerderij is gelegen in het pittoreske gehuchtje
Giersbergen aan de rand van Nationaal park
de Loonse en Drunense Duinen. Het is een romantische boerderij met als hoofdgebouw de
monumentale Vlaamsche schuur, diverse bijgebouwen op een perceel van ruim 2 hectare
met een grote moestuin en een forse timmerwerkplaats, een mooie vijver, diverse soorten
kleinvee, koeien en paarden.
HKZ gecertificeerd
Duurzame kwaliteitsverbetering in de zorgsector, dat is waar HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) voor staat.
Stichting HKZ controleert HKZ gecertificeerde
organisaties op hun kwaliteit, onafhankelijk
en betrouwbaar. Stichting HKZ: “Een organisatie met het HKZ keurmerk heeft intern de
zaken goed op orde, stelt de klant principieel
centraal en werkt voortdurend aan verbetering
van de zorg- en dienstverlening.” Voor meer informatie kunt u kijken op: www.hkz.nl

Zinvolle dagbesteding op de boerderij
Voor ouderen en dementerende ouderen is het
actief zijn op een zorgboerderij een zinvolle
vorm van dagbesteding. Op onze zorgboerderij
laten de cliënten zien dat ze nog prima in staat
zijn om mee te helpen op en rondom de boerderij. De activiteiten die onze boerderij kan
bieden, moeten goed aansluiten bij de wensen
en de mogelijkheden van de cliënt. Er wordt
plaats geboden aan ouderen met een lichte lichamelijke beperking, chronisch zieken en ouderen met vergeetachtigheid of een beginnend
dementieproces.
De dagbesteding op de zorgboerderij geeft
structuur aan het dagelijks leven van de cliënt,
hierdoor wordt het (vaak aanwezige) sociale
isolement doorbroken en de eventuele mantelzorg ontlast.
Een belangrijk citaat van een cliënt van ons is:
De 3 B’-s die belangrijk zijn in het dagelijks leven.
- Bewegen
- Bezig zijn (samen)
- Buitenlucht

Activiteiten
Er worden activiteiten aangeboden op en
rondom de boerderij. Hierbij kunt u denken
aan:
- Helpen bij het bereiden van de dagelijkse
warme middagmaaltijd;
- Helpen bij het voeren en verzorgen van de
dieren;
- Ondersteunen van de huishouding;
- Bijdragen aan het werk in de moestuin
(zaaien, oogsten etc.) onder begeleiding;
- Klussen in de timmerruimte;
- Een spelletje doen, foto’s kijken of handwerken etc.
- Ontspannen met de krant of een goed boek
met of zonder muziek;
- Wandelen en genieten van de frisse boslucht, de dieren en de omgeving;
Toegevoegde waarde
Onder de meerwaarde van een zinvolle
dagbesteding op onze zorgboerderij wordt
veelal genoemd:
- De ruimte en de omgeving
- Sociale vaardigheden/doorbreken sociaal
isolement;
- Informeel karakter.
- Actief zijn binnen de context en cultuur
van een agrarisch bedrijf.
- Vaste structuur in de week.
- Aansluiten bij de mogelijkheden i.p.v. de
beperkingen.
- Aansluiten op de beleving.
- Ontlasten van de partner/familie.
(mantelzorger)

