Nieuwsbrief
Herinneringen:
•

3 september 2019: ouderbijeenkomst

•

5 oktober 2019: open dag

Beste lezers,
Mijn naam is Tessa Habers en ik ben vanaf januari
2019 werkzaam bij de Marshoeve. Ik ben niet
werkzaam op de groep, maar ben voornamelijk
achter de schermen actief. De Marshoeve staat
volop in ontwikkeling en ik hoop hierin mijn
steentje bij te kunnen dragen.
Ik woon vlakbij de Marshoeve samen met mijn
man, dochter, zoontje en de dieren (paarden, hond

Ik ben Laura Dekker en ik ben 24 jaar oud. Ik woon samen

en katten)

met mijn vriend, drie honden Siepie, Maylin en Jaycee en

Mijn werkzaamheden passen volledig bij mijn

onze kat Hugo in Dalfsen. Sinds september 2018 werk ik op

passie en werkervaring. Ik ben actief in de

de Marshoeve. Twee jaar daarvoor heb ik hier mijn

paardensport en paardenfokkerij. Daarnaast heb ik

derdejaarsstage gedaan en het jaar daarna heb ik hier ook

werkervaring opgedaan bij verschillende

mijn afstudeeronderzoek gedaan. Ik ben een enorme

organisaties die zich richtte op educatie sector zorg

dierenvriend en de combinatie van het werken met

en paard, organiseren en bedrijfsveranderingen.

mensen en dieren vind ik erg leuk en past goed bij mij. Ik

Deze opgedane kennis zou ik graag bij de

werk vooral op de woongroep, maar sommige dagen ook

Marshoeve in willen zetten om met elkaar de

op de dagbesteding. Met mijn honden loop ik agility

ontwikkelingen binnen de Marshoeve te kunnen

wedstrijden en ik ga dan ook samen met een vriendin en

ondersteunen.

mijn honden een demo agility geven op de open dag. Één
van onze honden kan dan niet meedoen, omdat zij in

Graag zie ik jullie

september puppy’s krijgt!

op de Marshoeve!

Daar kijk ik enorm naar uit,
dit wordt haar tweede nest.
Ik heb ook nog een pony, zij
heet Natanalientje. Ik heb
haar al vanaf mijn tiende en
zij gaat dan ook nooit meer
weg. Ik hoop dat jullie zo een
beeld van mij hebben en tot
ziens op de Marshoeve!

Aankomende dinsdag 3 september vindt de
ouderbijeenkomst plaats. Hierover zijn per mail en per
brief uitnodigingen uitgegaan.
Wanneer u van plan bent om
hier naartoe te komen dan kunt
u zich opgeven bij Dany:
d.jansen@demarshoeve.nl

Hoi hoi,
Na bijna 10 en half jaar ga ik de Marshoeve
verlaten. Ik heb hier met heel veel plezier gewerkt
en mijn hart ligt echt wel op de Marshoeve, maar
helaas werkt mijn lichaam niet helemaal meer mee
en heb ik besloten om wat anders op te zoeken.
Per 1 oktober ga ik aan het werk op een
woongroep in Zwolle. Ik zal de mensen op de
Marshoeve wel missen en zal nog dikwijls aan jullie
en al die jaren terug denken. Ik wens jullie allemaal
een mooie en vooral gezonde toekomst toe. Per 1
oktober zal ik de
Marshoeve officieel
verlaten, maar ik zal
nog zeker 5 oktober
met de open dag
aanwezig zijn. Zorgen
jullie goed voor de
paarden en pony’s?
Liefs,
Sandra
~
‘Iedereen heeft wel iets.’
Klopt! Dat is zeker waar,
maar met een diagnose
komen alle stukjes bij elkaar.
Het gaat niet om een diagnose,
een label of een etiket.
Het gaat om inzicht in je eigen handelen,
daarom wordt zo’n stap gezet.
Denk niet dat je daarmee klaar bent,
een diagnose verdwijnt niet met de tijd.
Het is slechts een aanknopingspunt,
in het leven dat je leidt.
Met een diagnose kun je,
je leven gaan ‘leiden’ in plaats van ‘lijden’ .
Met de juiste ondersteuning leer je,
het eerdere lijden te vermijden.
~

