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Dit is de zesde 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 en
2022 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!

Brommels Bramenfestijn Open Huis zorgboerderij
We mogen terug kijken op een prachtige dag tijdens het
Brommels Bramenfestijn op Zorgboerderij de Witrik op
zaterdag 28 augustus 2021. Er was voor ieder een
mogelijkheid om even een kijkje te nemen op de
boerderij. Samen met bezoekers en vrijwilligers van
Zorgboerderij Witrik hebben we er een hele mooie dag
van gemaakt. En we troffen het ook nog, want we hadden
het weer mee!
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Gastlezing bij de zusterkring van de Doopsgezinde Gemeente in Zwaagswesteinde
Janneke van der Galien en Pytsje van der Veen hebben op donderdag 23 september in de middag een gastlezing
gehouden bij de zusterkring van de Doopsgezinde gemeente in Zwaagwesteinde. Als zorgboerderij en stichting
vinden we het belangrijk dat mensen in de omgeving weten wat de zorgboerderij doet en met welk doel de
bezoekers naar de zorgboerderij komen. Door middel van een mooie PowerPointpresentatie werden de mensen
tijdens de gastlezing meegenomen met het leven op de zorgboerderij. Tijdens de presentatie werden er ook
videobeelden getoond zodat de mensen een goede indruk kregen. Er werden vele vragen gesteld, wat ook weer
betekende dat er zeker belangstelling is voor het mooie werk van de zorgboerderij. Aan het einde zijn er ook
kaarten voor de Stichting verkocht. We kijken terug op een prachtige waardevolle middag.

Gerda, één van onze creatieve
bezoeksters van de zorgboerderij heeft in haar leven vele prachtige
handgemaakte ansichtkaarten gemaakt. Deze mooie kaarten mogen verkocht worden. De opbrengsten hiervan
zullen ten goede komen aan Stichting Vrienden van Zorgboerderij de Witrik. En dan met name om de aangepaste
auto op de weg te houden.
Hierbij vragen wij uw hulp.
Handgemaakte wenskaarten te koop! Verschillende soorten, kleuren en onderwerpen. De wenskaarten kosten een
1 euro per stuk of 6 kaarten voor E5,-. De kaarten mogen op de Witrik worden uitgezocht. Maar ook kan Gerda

een gevarieerde set samenstellen voor u. In overleg kunnen de kaarten bij u worden thuisgebracht (in de
regio), maar ze kunnen ook worden opgehaald.
Reactie van de dochter van Gerda op
Facebook: ‘’Wie steunt zorgboerderij
De Witrik? De Witrik is in korte tijd
een heel belangrijk onderdeel
geworden in mijn moeders leven, en
daardoor ook in het mijne. Want het
is zo fijn om haar weer enorm te zien
opkrabbelen, uit een sociaal isolement
te raken, uit te kijken naar haar
dagjes op De Witrik en zeker ook heel
belangrijk; fysiek en motorisch weer
sterker te worden
Help de
Witrik verder om hun aangepaste
auto op de weg te houden zodat ze
door kunnen gaan met hun prachtige
werk en nog meer mensen kunnen
helpen’’
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Graag stellen we aan u voor één van de sponsors van de aangepaste zorgboerderij auto:
Zorgboerderij De Witrik en Taekema staal zijn dorpsgenoten in Twijzelerheide, we sponsoren de Witrik omdat we
de zorg die er verleend graag ondersteunen. De Witrik is een prachtige boerderij gelegen in een rustgevende
omgeving, waar met oog voor de natuur en omgeving wordt gewerkt.
Taekema staal is toeleverancier voor de bouw met producten van betonstaal. Betonstaal wordt toegepast in beton
constructies, om de juiste sterkte van een bouwwerk te garanderen.
Met vriendelijke groet, Cornelis Taekema
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De 100 van Poiesz
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 Poiesz.

Mooi droog aanmaakhout voor de houtkachel te
koop!
Het afgelopen jaar zijn bezoekers van de zorgboerderij
bezig met het maken van aanmaakhout. Van mooie
dunne planken resthout wordt aanmaakhout gemaakt.
Ëén van de vrijwilligers 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 E5,- per zak of
vier zakken voor E15,- voor Stichting Vrienden van
Zorgboerderij de Witrik. De opbrengsten komen ten
behoeve van het op de weg houden van de aangepaste
auto.

Wat houdt dit in? De Stichting heeft de
afgelopen tijd volle Poiesz zegelkaarten
verzameld. Het doel was om op 31 december
2020 honderd Poiesz zegelkaarten ingezameld
te hebben. Dit is helaas niet gelukt op de laatste
dag van het jaar, maar wel gedurende het jaar in
2021. Zodra er 100 spaarzegelkaarten waren
zijn deze ingewisseld bij Poiesz 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.
Voor 2021 willen we graag verder gaan met
deze mooie actie.
Hoe doet u mee? Een volle spaarkaart kan
ingeleverd bij de zorgboerderij (brievenbus).
Zorg dat hier ook uw contactgegevens en emailadres 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?

Stichting VZW zamelt ook in:
✓ Lege statiegeld flessen
✓ Poiesz zegelkaarten of zegels
✓ Coop spaarzegels
✓ DE en Pickwick spaarpunten
✓ Lege inktpatronen
Helpt u mee?
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Flessenactie Coop de Westreen
In 2021 mochten we met Stichting VZW mee doen aan
de flessenactie van Coop de Westreen. Eén van de
vrijwilligers heeft in de zomer samen met twee
bezoekers van de zorgboerderij de cheque in ontvangst
mogen nemen. Stichting Vrienden van Zorgboerderij de
Witrik heeft een mooi bedrag ontvangen voor de
aangepaste auto, namelijk E613,-. De auto wordt
dagelijks gebruikt om de bezoekers die in de regio
wonen op te halen en weer naar huis te brengen. Wij
danken Coop de Westreen en natuurlijk ook degenen
die mee hebben geholpen op welke wijze dan ook.

Voor de mensen die regelmatig de zorgboerderij
bezoeken weten dat Haye Holtewes prachtige
voederhuisjes en nestkastjes maakt. Het afgelopen jaar
heeft hij samen met andere bezoekers en vrijwilligers
voederhuisjes en nestkastjes gemaakt. Deze wil hij
aanbieden voor de stichting. De opbrengsten zijn geheel
voor de stichting en met name voor het op de weg
houden van de aangepaste auto. Hieronder laten wij de
nestkastjes zien. Ze kosten E75,- per nestkastje. Heeft u
belangstelling dan kunt u een email sturen naar
stichtingvzw@gmail.com. Wij horen het graag voor 14
november 2021 als er belangstelling is.

Van boven naar beneden. Nummer 1,
3, 4, 5 en 6. Bij belangstelling graag
aangeven naar welke(n) de voorkeur
heeft.
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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
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