Nieuwsbrief
Herinneringen:
•

5 oktober 2019: open dag

Hallo allemaal,
mijn naam is Saskia Bons
en ik ben 37 jaar oud. Ik
woon in Dalmsholte samen
met mijn man en dochter.
Ik heb (al weer een aantal
jaren terug) gestudeerd
voor docent, paardenhouderij. Ik geef nog één
dag in de week les bij Terra
Groningen. Hier geef ik les aan MBO studenten
niveau 2. Zij volgen de opleiding paardenhouderij.
Thuis hebben wij een aantal (sport)paarden. We

Hallo allemaal, mijn naam is Marlyn Bekhuis en ik ben 23

fokken elk jaar 1 of 2 veulentjes. Meestal blijven ze

jaar. In 2013 ben ik op de Marshoeve gekomen om stage te

dan bij ons totdat zij oud genoeg zijn om opgeleid

lopen, wat ik uiteindelijk 3 jaar heb gedaan. Na deze

te worden. Op een gegeven moment zullen ze

stageperiode ben ik op de Marshoeve blijven werken. Na

worden verkocht.

twee jaar gewerkt te hebben, heb ik besloten terug te gaan

Ik ben op de Marshoeve begonnen met het
lesgeven aan Loes. Dit is inmiddels alweer bijna 2
jaar geleden. Ongeveer een jaar geleden ben ik
begonnen als teamleider paard. We proberen
samen de paarden zo goed mogelijk te verzorgen,
op te leiden en uiteindelijk zullen ze worden
verkocht.
Mijn ervaringen met (jonge) paarden zet ik in bij de
paarden op de Marshoeve. De paarden krijgen alle
ruimte en tijd om zich zo optimaal mogelijk te
ontwikkelen. De gezondheid en het welzijn van
de paarden staan voor mij voorop!

naar school. September 2017 ben ik begonnen met de
deeltijd opleiding Social Work en ben hiernaast nog zo’n
drie dagen per week aanwezig op de Marshoeve. Ik werk
op de dagbesteding en op de woongroep. Het begeleiden
van de jongeren in combinatie met de paarden en het vele
buiten kunnen zijn vind ik erg prettig.
Als ik niet aan het werk ben of
met mijn neus in de studieboeken
zit, ben ik aan het volleyballen.
Waar ik de teamuitjes even
belangrijk vind als het winnen van
de wedstrijden!
Graag tot ziens op de Marshoeve.

Binnenkort wordt een nieuwe ouderbijeenkomst gepland.

In de nieuwsbrief van juli hebben jullie kunnen

Vanuit de Marshoeve de vraag of er ideeën zijn voor

lezen dat Marleen afscheid neemt van de

onderwerpen tijdens een ouderbijeenkomst. Ook vragen

Marshoeve. Zij heeft gisteren (31 juli) haar laatste

kunnen van te voren gesteld worden. Zo om de

werkdag gehad. Naast Marleen nemen nog drie

ouderbijeenkomst een nuttige invulling te kunnen geven.

begeleiders afscheid van de Marshoeve.

Ideeën of vragen kunnen gesteld worden aan Dany:

Monique heeft afgelopen maandag (29 juli) haar

d.jansen@demarshoeve.nl

laatste werkdag gehad.
Per 4 augustus verlaat Anja officieel de Marshoeve.
Zij heeft echter 11 juli al haar laatste werkdag
gehad en afscheid genomen van de Marshoeve.
Myrthe verlaat per 1 september de Marshoeve. Zij
heeft afgelopen jaar naast werken ook stage
gelopen op de Marshoeve. 1 september begint
haar school weer.
We wensen Marleen, Monique, Anja en Myrthe
heel veel geluk in de toekomst en misschien tot
ziens!
Het kind centraal
Ik heb ruimte nodig
Tijd, een omgeving
Om te kunnen ontdekken
Wie ik ben
Te experimenteren
Onderzoeken
Wat ik met andere dingen kan
Met andere kinderen
Op mijn eigen wijze
In mijn eigen tempo
Begrip en respect heb ik nodig
Liefdevolle verzorging
Aandacht vind ik fijn
Maar niet de hele tijd
Help mij het zelf te doen
Ik kan meer dan jullie denken
Schenk mij ruimte, vertrouwen
Ik ben competent
Heb zelfvertrouwen
Ik wil leren
Groeien, ervaren
Ik ben nieuwsgierig, leergierig
Ik ben ik
Goed zoals ik ben
Mooi, compleet mens

