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Veulen geboren

Afscheid Willeke

De afgelopen jaren hebben

In de nacht van 13 april is

Lieve ouders en jongeren,

wij ervaren dat de huidige

Inschala bevallen van een

Omdat ik niet iedereen

manier van uitvragen van

prachtig hengstveulen.

persoonlijk heb gesproken wil

aanwezigheid tijdens de

Moeder en zoon maken het

ik je graag nog zelf bedanken;

zomervakantie niet

goed! De woongroep heeft

Bedankt voor je vertrouwen,

voldoende de juiste

de bevalling weer mee

dat je deelde wie je was.

informatie opleverde.

mogen maken. Een andere

Voor je lessen en het

Daarom hebben we besloten

jongere logeerde een nachtje

spiegelen. Voor de

het dit jaar anders aan te

op de Marshoeve in verband

ervaringen die ik dankzij jou

pakken. We maken de

met de naderende bevalling

mocht opdoen. Voor de

Marshoeve planning in de

en hij heeft zelfs mogen

herinneringen waar ik nog

periode van 5 juli tot en met

helpen bij de bevalling!

altijd om moet glimlachen als

29 augustus geheel leeg. Dit

ik er aan denk. Voor het

houdt in dat alle vaste

ontvangen wanneer ik iets

afspraken zijn geannuleerd.

aanbood maar ook voor de

We vragen alle

lering wanneer je dit niet

deelnemers/ouders/

kon. Voor het plezier in mijn

verzorgers middels een mail

werk, de afscheidsbriefjes.

naar

Voor de uitdagingen en dat ik

m.hendriks@demarshoeve.nl

(soms heel even) mocht zien

aan te geven wanneer er

wie je was. Voor de keren dat

behoefte aan zorg is in deze

Afscheid deelnemer

ik me afvroeg “wie nou wie

periode. Dit ontvangen wij

woongroep

begeleidde”, de

graag uiterlijk 6 juni 2021.

Eind april hebben wij afscheid

bewustwording. Dat ik mee

Wanneer wij geen bericht

genomen van een deelnemer

mocht groeien. Voor het

ontvangen gaan wij er vanuit

van de woongroep. Zij heeft

(weer) helpen zoeken naar

dat er geen behoefte aan

ruim twee jaar op de

mijn

zorg/begeleiding is in deze

Marshoeve gewoond en ze

autosleutels/tas/jas/agenda/

periode.

heeft veel geleerd. Ze is nu

sjaal/muts of telefoon. Voor

toe aan een volgende stap en

de soms harde eerlijkheid

deze heeft ze gezet. Wij

waardoor ik nu weet dat ik

wensen haar heel veel geluk

oud, dik, warrig en je oma

toe op haar nieuwe

had kunnen zijn. Maar ook

woonplek!

voor je lieve woorden of
gebaren. Voor het kwetsbaar
durven zijn wanneer je kon,
je echtheid, de lol met de

knol. En (ietsje minder) voor

Ik ben dichtbij mijn nieuwe

voor muziek, reizen en eten

AL die keren dat je mij voor

woonplaats een nieuwe

(koken en opeten). Ik heb

de gek hield en daar ook nog

uitdaging tegen gekomen.

maatschappelijk werk en

eens hard om moest lachen…

Ook weer op een

dienstverlening gestudeerd

Maar boven alles bedankt

zorgboerderij, omdat ik het

aan Windesheim in Zwolle en

voor wie jij bent. Ik zal zuinig

buiten zijn, de ruimte en

na mijn afstuderen op diverse

zijn op deze schatten en ze

dieren niet kan missen tijdens

plekken gewerkt. Onder

meenemen naar mijn werk in

het werken. Een soort gelijke,

andere via detachering heb ik

mijn eigen coaching praktijk.

maar dan toch weer helemaal

gewerkt bij gemeente Assen,

Ik wens jullie van harte toe

anders. Een nieuwe

Zwolle, Stadskanaal, Veilig

dat jullie nog heel veel moois

omgeving, met nieuwe

Thuis/Jeugdbescherming.

mogen geven en zullen

mensen en nieuwe

Voordat ik bij de Marshoeve

ontvangen. Neem je plek in

uitdagingen.

aan het werk ging was ik

en wees trots op wie je bent,
ik zal jullie nooit vergeten.
Alle liefs, (en een poot van
Sky) Willeke

Bedankt voor alles en ik wens
jullie allemaal veel liefde,
geluk, positiviteit en
gezondheid!

zorginhoudelijk coördinator
bij een woonvoorziening voor
kinderen met LVB en
gedragsproblemen. Sinds
maart ben ik werkzaam op de

‘Voel, zie en bewonder. Jij

Marshoeve en ik heb het erg

bent echt bijzonder. Je ogen,

naar mijn zin!

neus en haar. Een fantastisch
exemplaar. Voel hoe jij
vanbinnen voelt. Precies zoals
je bent bedoeld. Niet gek, niet
raar. Gewoon uniek. Jezelf,
bijzonder. Authentiek.’(Villa
Wijsje)
Afscheid Dany

Lieve groet,

Lieve allemaal,

Dany Jansen

Zaterdag 15 mei heb ik
afscheid genomen van De
Marshoeve. Deze dag was

Nieuwe medewerker: Demi

mijn laatste werkdag hier en

Ik ben Demi, 23 jaar en ik

ik ga per 1 juni starten met

woon sinds 8 maanden in

een nieuwe uitdaging. Ik heb

Drenthe! Ik ben verhuisd van

ruim 3,5 jaar met veel plezier

Noord-Holland om hier

mogen werken samen met

samen met mijn vriend

jullie. Wat heb ik mooie
mensen leren kennen,
herinneringen mogen maken
en wat heb ik veel van jullie
geleerd!

paarden te kunnen houden!
Nieuwe medewerker: Ilse

Ik heb een opleiding in de

Ik ben Ilse, 31 jaar en ik woon

zorg gedaan, totdat ik besloot

samen met mijn twee katten

graag in de paarden te willen

in Meppel. Ik rijd van jongs af

werken. Ook heb ik sinds

aan paard, heb een passie

vorig jaar mijn instructeurs

diploma behaald! Zelf heb ik

de zorg voor mensen met de

twee paarden, Billy en Flirt

aandacht voor dieren wordt

(Flirt op de foto), waarmee ik

gecombineerd op De

ook graag wedstrijden rijd. Ik

Marshoeve. Ik hoop met mijn

heb super veel zin om aan de

gedrevenheid en

slag te gaan op De

enthousiasme mensen een

Marshoeve en om iedereen

stapje verder te helpen op

beter te leren kennen!

hun eigen levenspad. Naast
mijn werk ben ik moeder van
twee kinderen, vind ik het
leuk om te volleyballen en
stap graag voor een rondje
toeren op mijn motor. Tot
snel op De Marshoeve.

Nieuwe medewerker: Geke
Mijn naam is Geke Stuurman
en vanaf 1 juni kom ik werken
in het team van De
Marshoeve. De afgelopen
jaren ben ik wiskundedocent
geweest op een voortgezet
onderwijsschool. Daar heb ik
naast het geven van lessen
ook hoogbegaafde leerlingen
begeleid op het moment dat
ze vastliepen in het
onderwijssysteem. Voordat ik
in het onderwijs ging werken
ben ik jarenlang (ambulant)
jongerenwerker geweest en
heb ik in een sociaal wijkteam
gewerkt. Ik wil graag weer
mensen ondersteunen bij de
moeilijkheden die ze
tegenkomen in hun leven. Ik
vind het mooi om te zien hoe

