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Ik ben Willeke Boeve
en werk inmiddels al
bijna 15 jaar bij De
Marshoeve. Volgens
een aantal cliënten
betekent dit dat ik
een beetje oud begin
te worden(47) volgens
mij betekent dit dat
ik dagelijks met heel
veel plezier naar mijn
werk ga. Wij zijn met de bouw van een huis bezig in
Arrien waar ik samen met mijn man en twee

Hoi, Ik ben Sandra van der Kolk 41 jaar, getrouwd met

kinderen, Alana en Stan hoop te gaan wonen.

Edwin en we hebben samen 2 kinderen Tim (9 jaar) en

Naast De marhoeve heb ik mijn eigen

Lieke ( 6 jaar). We wonen in Nieuwleusen op een boederij

kindercoaching praktijk. Ik heb hiervoor bij

waar naast mijn paard nog een heleboel andere dieren

verschillende zorginstellingen gewerkt en heb

wonen, o.a. onze hond (Zazu), een kat, 2 konijnen, een

onder andere sociale vaardigheids trainingen

shetlander en nu met de lammetjes erbij wel meer dan 60

gegeven op verschillende scholen in de regio en bij

schapen. Op de Marshoeve werk ik nu onderhand al 10

mij thuis. Mijn ervaring is dat jongeren veel meer

jaar, hier doe ik veel aan de verzorging van de paarden. Het

van zichzelf laten zien wanneer zij ook lichamelijk

liefst doe ik dat samen met iedereen die op de Marshoeve

in beweging zijn. Het werken van achter een

aanwezig is. De afwisseling naast de paarden, zoals een

bureau past om die reden niet bij mijn werkwijze.

spel, even uitrazen op de trampoline, een kamer helpen

Ik houd veel van de natuur en gebruik deze liefde

schoonmaken of een ritje met Stender is ook leuk.

regelmatig als metafoor voor jongeren omdat ik er
van overtuigt ben dat je nooit om een natuurlijke
behoefte heen kunt. Ik haal er veel voldoening uit
als ik een positieve bijdrage kan leveren aan de
ontwikkeling van een ander en dat maakt dat ik
dankbaar ben dat ik dit prachtige werk mag doen.
Als jullie vragen hebben, stel ze gerust! graag tot
ziens op De Marshoeve

Wij merken dat er soms snoep of lekkers voor de paarden

Op de Marshoeve werken we met

meegenomen wordt naar de Marshoeve. In verband met

de geef me de vijf methode. Dit is

de gezondheid van onze paarden en pony’s mag dit niet

een methode die is ontwikkeld

meer gegeven worden. De paarden en pony’s kunnen hier

door autisme-deskundige

ziek van worden. Daarnaast krijgen de paarden en pony’s

Colette de Bruin. Door taken te

genoeg hier en is het niet nodig om ze nog meer extra’s te

structureren krijgen cliënten met autisme de

voeren.

gewenste duidelijkheid. De methode bestaat uit
vijf vaste vragen, namelijk:
- wie?
- wat?
- waar?
- wanneer?
- hoe?
Deze vijf vragen vormen elk een puzzelstuk van
een puzzel. Deze puzzel zorgt ervoor dat mensen
met autisme duidelijkheid, veiligheid en houvast
ervaren.
De vriendschap van een paard
De vriendschap van een paard
De vriendschap voor het leven
Voor een ander niet te zien
Hoeveel een paard kan geven
Want ben je eens verdrietig
dan kijkt hij je aan
Alsof hij wil zeggen
Ik zal altijd naast je staan
En als je dan weer vrolijk bent
Dan slaat hij met zijn staart
En hinnikt alsof hij zeggen wil
Dat hebben we weer geklaard
Zo'n vriendschap is een wonder
Een wonder om te beleven
Zo'n vriendschap
kan geen mens
Geen mens kan zoiets geven

