
Z o r g b o e r d e r ij 
 

Dagbesteding 



  

De zorgboerderij bestaat uit het woonhuis (met twee 

woonkamers), twee hectare grond, drie stallen, een 

schuur en een moestuin. Wij hebben paarden, pony´s, 

schapen, geiten, veel kippen/hanen, een hond en twee 

katten.  

 
Wie  kunnen  er  t erecht  op  onze  

boerder i j :   

Ben jij tussen de 18 en 25 jaar? Heb je één of 

meerdere jaren door wat voor reden dan ook een 

‘time out’ gehad en wil je nu weer verder met het 

opbouwen van jou toekomst, maar alleen red je dat 

niet? 

 

Wij kunnen je daarin begeleiden. Neem eens contact 

op en kijk wat de mogelijkheden zijn. 

 
Wie  komen  er  nu  op  de  boerder i j :   

Wij werken in kleine groepen van 4 tot 6 jong 

volwassenen met ieder hun eigen achtergrond: 

psychiatrisch, adhd, PDD-nos en LVG. Soms is het 

handig om je ‘handicap’ te weten, maar uiteindelijk is 

het leren leven en omgaan met jezelf de doelstelling, 

ongeacht de indicatie.  

 

Jemalupe is sinds 2003 een 

zorgboerderij die 

mogelijkheden tot begeleiding in 

combinatie met een nuttige 

dagbesteding biedt, in een 

sociale omgeving voor de 

medemens die hier naar op zoek 

is. 
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Zorg en begeleiding   

Jij stelt zelf vast waar je naar toe wilt en wat je wil gaan 

doen, school of werk of beide. Soms is dat nog helemaal 

niet duidelijk en is het eerst nodig om weer een ritme in je 

leven te krijgen. Iedere individuele behoefte aan zorg en 

begeleiding is verschillend en jij wordt de regisseur van jou 

leven. In overleg met alle betrokkenen stellen we vooraf de 

benodigde zorg en begeleiding vast. Van hieruit gaan we 

bouwen. Door werk, overwinningen behalen en leren om 

jezelf te waarderen. 

 

 

 

 
 

  

 
Wat  doen  we  op  e en  werkdag :  

In de ochtend worden de dieren verzorgd: voeren, stallen 

uitmesten, buiten zetten, etc. Tussen de middag wordt er 

gezamenlijk geluncht, deze lunch wordt verzorgd door de 

zorgboerderij. Na het middageten worden er extra 

werkzaamheden verricht die te maken hebben met de 

seizoenen en interesses van de zorgvrager. Het einde van 

de dag wordt weer afgesloten door het binnen zetten van 

de dieren en de laatste ronde voeren.   

 

Het werken op de boerderij wordt ingezet om een ritme op 

te bouwen, leren omgaan met collega’s, een baas, 

werktijden, mensen om je heen en natuurlijk als 

belangrijkste werken aan jezelf.  
 


