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THEMA MAANDEN
Iedere dag een extra optie
naast Paard en Workshops
JANUARI
Wintermaand

FEBRUARI
Carnavalsmaand

Boerderijmaand

Openingstijden
Maandag:
OPEN OP AFSPRAAK
Dinsdag:
10:00 – 16:00
Woensdag:
10:00 – 16:00
Donderdag:
10:00 – 16:00
Vrijdag:
GESLOTEN
Zaterdag:
10:00 – 16:00
Zondag: 10:00 – 16:00

Wij staan ontzettend graag voor jullie
klaar, maar we willen jullie wel
vragen de openingstijden te
respecteren!

Wachtlijst
Omdat onze groepen vol zijn,
hebben wij een wachtlijst voor
alle dagen.
Er komen alleen nog nieuwe
deelnemers als er plekjes vrij
komen.

Corona Maatregelen
Houd 1.5 meter afstand van de
mensen die dit wensen!

Was en ontsmet je handen zo vaak
mogelijk!
Ben je niet fit of heb je
symptomen? Blijf dan thuis!

Inloop/ouderavond
Iedere 3e donderdag van
de maand kunt u uw
vragen stellen of situaties
bespreken tijdens een
beeld-belafspraak. Deze
kunt u maken door te
mailen naar
Info@powertogetup.nl

Ziek? Super vervelend!
Denk je eraan, vóór 9 uur, een
berichtje te sturen naar de boerderij
telefoon als je thuis blijft?

Ook als je weer beter bent
ontvangen wij graag een berichtje
zodat we weten dat je er de
volgende keer weer bij bent!
Boerderij Telefoon: +31 6 28362642

Afmelden vervoer en overige berichten
Alle afmeldingen met betrekking tot vervoer graag z.s.m.
doorgeven aan Daniëlle, maar uiterlijk vóór 9:00 uur, in
verband met het tijdig afmelden bij het vervoersbedrijf.
Afmelden altijd via een appje naar: +31 6 14478691

Overige berichten
Kun je niet naar de boerderij komen, dan altijd even een
berichtje naar de boerderijtelefoon: +31 6 28362642.
Doe dit vóór 9 uur ’s morgens.
Alle overige berichten sturen vóór 19:00 uur ’s avonds.

Voor jullie eigen veiligheid herinneren we jullie even aan de regels in en om de stallen!

Regels bij de dieren:
-

Zonder toezicht mag je niet in DE STAL/WEIDES gaan.
DIEREN/PAARDEN VOEREN mag niet zonder toestemming.
MACHINES worden niet aan- of uitgezet zonder toezicht.
RENNEN in de stallen, binnen-/buitenbak is verboden.
Ga nooit vlak achter een PAARD/KOE/KAMEEL staan!
Draag geen SIERADEN.
OPEN SCHOENEN, SLIPPERS EN SCHOENEN MET STALEN NEUZEN zijn verboden.
MEST/PLASTIC/VUILNIS wordt altijd opgeruimd, zowel in de stallen, gangen, poetsplaatsen,
binnen-/buitenbak, kantine en op het terrein.
Laat je werkplek altijd SCHOON EN OPERUIMD achter. Als je spullen hebt gebruikt, zet of leg deze
dan terug op de juiste plaats.

Regels bij het paardrijden:
-

Wij dragen altijd EEN CAP tijdens het rijden.
Wij dragen altijd PAARDRIJDLAARZEN OF SCHOENEN MET EEN HAKJE. Een platte zool is
niet toegestaan.
Wij dragen altijd een LANGE BROEK.
(ADVIES: Geen spijkerbroek, korte broek of jurkjes)

Voorjaarsvakantie
De voorjaarsvakantie staat weer voor de deur. Graag
ontvangen wij even een berichtje wanneer je tijdens de
voorjaarsvakantie afwezig bent.
Dit mag je doorgeven via je eigen Persoonlijke Begeleider of
via de boerderijtelefoon; +31 6 28362642

AED apparaat
Naast dat wij collega’s hebben die
BHV gecertificeerd zijn hebben wij
sinds kort ook een AED apparaat
op onze locatie.
Wij hechten veel waarde aan de
veiligheid van onze deelnemers!

Reminder
In de ochtend is de inloop vanaf 10.00 uur en start om 10.15 uur
In de middag is de inloop vanaf 13.00 uur en start 13.15 uur
Kom niet te vroeg!

Cliëntenraad
Voor de cliëntenraad zijn er 2 plekken vrij gekomen. We zijn dus op zoek naar 2 nieuwe enthousiaste leden.
Bij vragen kun je contact opnemen via info@powertogetup.nl.
Meer informatie is ook te vinden op onze website:
Cliënten & Ouderraad - Power to Get Up

Wist je dat…..









Collega Tijn op onze kameel Shakira heeft gereden
Tamara olifanten heeft getraind.
Yoshi het beste vriendje is Bartje Junior. Hij kruipt er zelfs onderdoor
Loes heeft Veni weleens laten ontsnappen
Danique regelmatig mindfullness-oefeningen doet met de ezeltjes
Anne heeft gezien dat Tamara vast zat in het drijfzand
Anne als allereerst op Big en Bartje heeft gereden toen ze zadel mak gemaakt werden
Loes en Anne samen Tamara in de maling hebben genomen en haar opbelden als ‘eigenaresse van Buddy’.

Welkom Buddy!
De meeste kennen Buddy al wel.
Buddy is een hond die waarschijnlijk bij onze zorgboerderij uit de auto is gezet en
achter gelaten door de eigenaar. Inmiddels is Buddy van Power To Get Up, aangezien de
eigenaar niet gevonden is en Buddy een goed plekje verdiende waar zij veel liefde
aandacht krijgt.

Adoptie witoorpenseelaapje “Seine”
Weten jullie dat
Power to Get Up
sinds augustus 2021
een adoptie-aapje heeft?

Nieuwe medewerkers
Rebecca Kerstens is sinds kort werkzaam op de zorgboerderij als bewegingsagoog.
Ze is werkzaam op dinsdag, woensdag, donderdag en zondag.
In 2021 is ze afgestudeerd als bewegingsagoog. Voor vragen over voeding en
bewegen kan je altijd bij haar terecht.

Ze is van jongs af aan al echt een dierenvriend, daarom vind ze het fantastisch om
haar CIOS achtergrond te combineren met het werken op een zorgboerderij.
In haar vrije tijd stapt ze graag op de motor of is ze te vinden in de natuur.

Emma van Harn is ook sinds kort werkzaam op de zorgboerderij
als paardenverzorger.
Voor vragen over de paarden kun je bij haar terecht.
Ze heeft de opleiding paardenhouderij en veehouderij gedaan.
In haar vrije tijd is haar grote passie ook bezig zijn met paarden
en kinderen.

SAVE THE DATE! NOTEER ALVAST IN UW AGENDA!
Een super leuk hondenweekend voor de hele familie
in samenwerking met Power to Get Up!
Verdere informatie volgt. De voorbereidingen zijn volop in gang.

Veiligheidsteam Power to Get Up
Wanneer er ernstige zorgen zijn over de ontwikkeling van een deelnemer, die bij de begeleiders van
Power to Get Up opvallen, is er voor hen de mogelijkheid dit te bespreken binnen het interne
veiligheidsteam van Power to Get Up.
Een (persoonlijk) begeleider kan aangeven bij een lid van het veiligheidsteam dat de situatie rond een
deelnemer besproken moet worden. Zorgen worden uiteraard besproken met de deelnemer, de ouders en
of verzorgers en waar nodig andere betrokken partijen zoals bijvoorbeeld een jeugdprofessional,
afhankelijk van de situatie.
Lid van het team zijn:
de directeur Power to Get Up, orthopedagoog, gezinstherapeut en de zorgmanager.

Waar is het wel voor bedoeld:
-

Sparringpartner voor teamleden
Goede en actieve signalering door Power to Get Up, goede communicatie en de juiste stappen
zetten in geval van zorgen rond een deelnemer.
Inhoudelijke verdieping van de begeleiding door Power to Get Up en van het moreel en ethisch
handelen.

Waar is het NIET voor bedoeld:
-

-

Geen 24 uurs bereikbaarheidsdienst
Is er sprake van crisis en is er direct hulp nodig? Aarzel dan niet en bel SEZ, de crisisdienst van
Jeugdbescherming Brabant: 088-0666999. Dit nummer is 365 dagen per jaar dag en nacht
bereikbaar voor kinderen, jongeren en ouders.
Noodsituaties waarvoor 112 (politie, ambulance, brandweer) voor gebeld moet worden.

Crazy faces….
Elkaars beste vrienden, Bartje Junior & Yoshi, deden een gekke bekken contest
Wie is volgens jullie de winnaar ?

