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Omgeven door groen, onder de rook van Utrecht, bevindt zich Zorgboerderij
Ons Verlangen Lexmond. Zorgboerderij Ons Verlangen is in 2005 opgericht
door Suzanne en Jeroen Kat. Lexmond is de eerste locatie buiten de regio
Amsterdam, waar de zorgboerderij al drie verschillende vestigingen heeft.
Vanaf 2005 biedt de boerderij dagbesteding
aan voor mensen met een beperking. Er
zijn mensen met een verstandelijke beperking al dan niet gecombineerd met een
gedragsstoornis, psychiatrische problematiek of bijvoorbeeld burn-out.

WONEN & LOGEREN

DAGBESTEDING

Op de locaties in Amsterdam bestaat de mogelijkheid om te komen wonen of te logeren. Dit gaat in
combinatie met dagbesteding in Amsterdam of
Lexmond. We hebben mooie appartementen
en chalets met eigen douche en toilet. Er is
24-uurszorg voor mensen met een VG-indicatie.
Wonen wordt gefinancierd vanuit de Wlz.

Vier dagen per week is er een heel ruim aanbod van dagbesteding op de
boerderij.  Zo kun je voor de koeien zorgen, de kalfjes, de kalkoenen of
bijvoorbeeld de lunch verzorgen voor alle hulpboeren.
Voor elk team zijn er bepaalde kwaliteiten nodig en wisselen van
team kan bij ons iedere drie maanden! Genoeg keuze dus op de
boerderij. Lees je mee welke plek jou het leukste lijkt?

Voor vragen kunt u een email sturen aan:
administratie@zorgboerderijamsterdam.com

Dagbesteding vormt een zinvolle invulling van de dag, biedt structuur en een
veilige omgeving om (samen) te werken en te leren. De mensen die van de
dagbesteding gebruik maken, noemen wij hulpboeren. Dagelijks werken hulpboeren in de verschillende teams van de boerderij.
Wij zijn een eerlijk biologisch boerenbedrijf met zorgverlening op maat.
Onze zorgactiviteiten zijn door ‘Stichting Landbouw en Zorg’ onderscheiden met het predicaat Kwaliteitswaarborg Zorgboerderij.
Ons zorgconcept is eenvoudig en doeltreffend.
In een ontspannen sfeer doen de hulpboeren de dagelijkse
klussen op de boerderij onder begeleiding van professionele zorgverleners.
De boerderij biedt een enorme verscheidenheid
aan passend en leuk werk voor iedereen die
het fijn vindt de handen uit de mouwen te
steken. Dagritme en structuur zijn op de
boerderij onmisbare elementen. Die duidelijkheid biedt de mens kaders, waarbinnen men
zich prettig en ontspannen voelt. Zo bieden wij
onze hulpboeren een volwaardige, afwisselende en
zinvolle dagbesteding, waarop men aan het eind van
de dag met een voldaan gevoel kan terugkijken.

KOEIEN
Op de locatie bevinden zich melkkoeien en
kalveren. De stallen schoonhouden en de
dieren voeren zijn de belangrijkste taken
van het team. Ieder seizoen krijgen er een
aantal koeien kalfjes. Dit is een mooie tijd,
waar flesjes geven aan de kalfjes tot één
van de leukste taken behoort. De koeien
worden gemolken met een robot. Deze
moet natuurlijk goed schoongehouden
worden.

DE KANTINE
Je verzorgt de lunch voor alle hulpboeren, vaak maak je iets
lekkers voor tussen de middag. Als er gasten zijn, zorg je voor
koffie/thee/iets lekkers. Natuurlijk zorg je dat de keuken en
kantine netjes en schoon zijn!

BOERDERIJTUIN
Achter de boerderij vind
je de moestuin waar
groente en fruit volgens
een vooropgesteld plan
worden gekweekt en later
natuurlijk geoogst.

ONDERHOUD
Je zorgt ervoor dat de boerderij
er mooi bij ligt/staat. De ramen
lappen, de rozentuin onderhouden, onkruid wieden, de
lantaarns poetsen en de
vlaggen hijsen!

LEXMOND

De authentieke boerderij
van Zorgboerderij
Ons Verlangen stamt
uit 1765. Je vindt ons
in Lexmond een klein
dorpje aan de Lek, net
ten zuiden van Utrecht.
De boerderij is makkelijk
te bereiken via de A27,
en ligt nabij de afrit.

CONTACT

We hebben nog een aantal plekken vrij op de dagbesteding. Je kunt een
afspraak voor een rondleiding maken door te bellen (06 53 70 35 52) of een
mail te sturen naar administratie@zorgboerderijamsterdam.com
Zorgboerderij Ons Verlangen
Lakerveld 94
4128 LK Lexmond
Heeft u vragen?
Neem contact op met de administratie van Zorgboerderij Ons Verlangen
via administratie@zorgboerderijamsterdam.com, of telefonisch
op 06 53 70 35 52 van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 16:30 uur.

Hoi! Mijn naam is Donna en
ik ben de boerin van Zorgboerderij
Ons verlangen in Lexmond. Alle dagen dat je
hier komt gaan we samen met mijn hond Tico aan
het werk. Ik kan hier uren kijken naar koeien en
kalfjes in de wei en ik ben gek op de aubergines
en tomaten die we hier kweken in de kas.
In mijn vrije tijd rij ik graag paard.
Kom je snel een keertje met mij
en Tico kennismaken?

Hoofd locatie Amsterdam
Zorgboerderij Ons Verlangen
Broekergouw 8 B
1027 AH Amsterdam

Tweede locatie
Liergouw 68
1026 BW Amsterdam

Derde locatie
Bloemendalergouw 90-92
1028 BJ Amsterdam

