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5 oktober 2019: open dag

Lach wanneer je kan, huil wanneer je moet,
leer van je fouten, geniet van goed,
droom groots, bewonder klein,
dat jouw leven, vol geluk mag zijn.
Lieve mensen,
Helaas ga ik afscheid nemen van de Marshoeve per
1 augustus, en ga ik mij richten op een nieuwe
uitdaging in een verfrissende werkomgeving. Nadat
ik 8 jaar lang heb gewerkt in de palliatieve
gezondheidszorg (stervensbegeleiding) vond ik het
na mijn opleidingen tijd om een stap richting een
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Verder woon ik op mezelf in
''Geniet van goed,
bewonder klein''
Lieve groet,
Marleen van Slooten

Ommen en heb ik een eigen
paard. Samen met mijn knol
maken we als hobby veel
kilometers in het bos.

Op de Marshoeve werken wij met de Gordon methode. De begeleiding heeft hierin een training gevolgd.
Daarnaast is Christien Mars bevoegd deze training te geven. Zij geeft deze training zowel aan professionals als aan
ouders die moeilijkheden in de opvoeding ervaren. De Gordon methode is ontwikkeld door Thomas Gordon. Hij
stelt dat de relatie tussen ouders en kinderen grotendeels wordt bepaald door de manier waarop opvoeders naar
het gedrag van hun kinderen kijken. De Gordon methode is gericht op luisteren naar het kind en duidelijk
communiceren op basis van gelijkwaardigheid en respect. De Gordon methode bestaat onder andere uit het
gedragsraam, actief luisteren en ik-boodschappen.
Bij vragen over de methode kunt u terecht bij Christien Mars.
Geschiedenis van de Marshoeve
De boerderij is waarschijnlijk gebouwd in 1870. In juli 1900
kocht dhr. Wolterman de boerderij en hij bewoonde de
boerderij met zijn twee zoons en dochter. Zijn kinderen
waren alle drie ongehuwd en bleven samen op de
boerderij en zetten het bedrijf voort. In 1945 kocht Johan
Koggel, de vader van Christien, de boerderij. In 1946
trouwde Johan Koggel met Grada Johanna Legebeke. In
totaal kregen zij 10 kinderen. Christien was het jongste
kind. De boerderij is altijd in bedrijf geweest. Toen Johan
Koggel de boerderij in 1945 kocht werd de boerderij
geleidelijk vernieuwd tot een keurige bedrijfsmatige
boerderij met een mooi aanzien. De buitenkant van het
woonhuis is nog in redelijk oude staat. Sinds 1992 woont
Christien samen met Rinus op de boerderij. Zij kregen twee
kinderen, namelijk Loes en Lianne. Sinds 2004 staat de
rijhal achter het woonhuis. Deze is ingericht voor de
paarden, die een belangrijke leven spelen op de boerderij
en in het leven van de familie Mars. Sinds 2004 doet de
boerderij dienst als zorgmanege, wat maakt dat
zorgmanege de Marshoeve dit jaar 15 jaar bestaat!

Velen van jullie zullen mij
vast wel kennen. Ik ben
Loes Mars en ben als klein
meisje al betrokken
geweest bij de Marshoeve.
Ik ben namelijk een dochter
van Christien en Rinus Mars,
wie beiden eigenaar zijn
van de Marshoeve.
Vroeger ben ik al veel
betrokken geweest bij de Marshoeve. Inmiddels
ben ik 26 en sinds november ben ik fulltime
aanwezig op de Marshoeve. Sinds november ben ik
afgestudeerd als Toegepast Psycholoog. Voordat ik
weer op de Marshoeve ben komen werken heb ik
ervaring op kunnen doen op verschillende
stageplekken. Op een van deze stageplekken ben ik
vanuit mijn opleiding Jeugdzorg blijven werken op
een jeugdzorggroep. Op deze woongroep heb ik
veel ervaring op mogen doen.
Naast het werk met de jongeren ben ik samen met
Lianne actief in de paardensport. Lianne springt
met de paarden en ik richt mij op de dressuur. Ons
doel is om de jonge paarden uit eigen fokkerij op te
leiden tot sportpaard of wanneer ze geschikt lijken
voor het werk als therapiepaard worden ze ook
daarvoor opgeleid. In sommige gevallen worden de
paarden ook na hun sportcarrière ingezet voor de
therapie of fokkerij. De combinatie van de
jongeren met de paarden is wat het werken op de
Marshoeve uniek maakt en dat maakt dat ik elke
dag weer met plezier op deze plek werk.

