Zorgboerderijen
Omschrijving
Op een zorgboerderij worden Landbouw en Zorg gecombineerd. Mensen met een
zorgbehoefte kunnen hier terecht voor dagbesteding of een leerwerkplaats. Onder
begeleiding helpt men de boer met bijvoorbeeld het verzorgen van de dieren, onkruid wieden
of oogsten.
Er wordt altijd gekeken naar iemands mogelijkheden. Een zorgboerderij speelt in op wat
iemand kan. Voor sommigen is het werk op de boerderij een eerste stap naar een betaalde
baan (arbeidsintegratie) of terugkeer naar de samenleving. Voor anderen is het een plek van
structuur en rust of om gezellig samen te zijn.
Door de handen uit de mouwen te steken in de buitenlucht en door het contact met planten,
dieren, de aarde en de seizoenen komt men tot innerlijke rust en vertrouwen in zichzelf. Te
allen tijde is het van belang dat “werken” in de land- en/of tuinbouw je aanspreekt.

Meerdere vormen mogelijk
Zorgboerderijen bieden verschillende vormen van zorg. Meestal gaat het om dagbesteding of
arbeidstraining voor een aantal dagdelen per week. Maar er zijn ook boerderijen waar
zorgvragers zowel werken als wonen. Daarnaast bestaan er boerderijen die specifiek
logeeropvang bieden in het weekend of in vakanties.

Begeleiding
De begeleiding van de zorgvragers op de boerderij gebeurt meestal door de zorgboer en –
boerin zelf. Maar het kan ook zo zijn dat ze ondersteund worden door een team van
begeleiders. Daarnaast kan de zorgvrager zijn eigen begeleiding meenemen. Dit kan
bijvoorbeeld iemand zijn van de zorginstelling waar men zelf woont.

Voor wie zijn zorgboerderijen bedoeld?
De meeste zorgboerderijen bieden dagbesteding voor mensen die zorg en begeleiding nodig
hebben. Hierbij kan men denken aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke
beperking, maar ook aan (dementerende) ouderen of mensen met autisme.
Er zijn ook boerderijen die sociale activering, arbeidstraining of een begeleide werkplek
bieden. Het werk op de boerderij is dan bedoeld om arbeidsritme en sociale contacten op te
doen. Hierbij kan men denken aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt,
jongeren met leer- of opvoedingsmoeilijkheden maar ook aan (ex-) verslaafden of mensen
met een burn-out.
Sommigen boerderijen richten zich specifiek op een bepaalde groep mensen. Er zijn ook
zorgboerderijen die bewust kiezen voor een mix van doelgroepen.

Indicatie nodig?
Ja, voor deelname aan dagverzorging heeft u een indicatie nodig.

Aanvraagprocedure
Voor informatie, advies en hoe een indicatie aan te vragen kunt u contact opnemen met
Wmo- loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen.
Indien u al een indicatie heeft kunt u via www.landbouwzorg.nl/brabant en
www.zorgboeren.nl een overzicht vinden van alle zorgboerderijen bij u in de buurt. Na uw
keuze te hebben gemaakt kunt u zelf contact opnemen voor het maken van een afspraak om
te zien of de boerderij bij u past.
Indien dit het geval is zal de zorgboer en/of –boerin u op de hoogte stellen van de te volgen
procedure. Dit kan per zorgboerderij verschillen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat u wordt
doorverwezen naar een zorginstelling waarmee een samenwerkingsovereenkomst is
gesloten.
Elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen

14-01-2019

Eigen bijdrage?
Nee, er geldt geen eigen bijdrage.

Meer vragen?
Als u meer vragen heeft, neem dan contact op met het Wmo loket.
Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Bereikbaarheid Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Telefoon:
076-5024025 (werkdagen 9.00 – 12.00 uur)
Email:
elz@etten-leur.nl
Website:
www.etten-leur.nl

Locatie Etten-Leur
Loket:

Bezoekadres:

Locatie Zundert
Loket:

Bezoekadres:

Op woensdag tussen 9.00-12.00 uur kunt u zonder afspraak
binnen lopen. Op de andere dagen en in de middag werken wij
op afspraak.
Stadskantoor Etten-Leur
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur

Op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00-12.00 uur kunt
u zonder afspraak binnen lopen. Op dinsdag en donderdag en
in de middag werken wij op afspraak.
Gezondheidscentrum De Welborg
Welborg 14
4881 CZ Zundert

Websites:
www.etten-leur.nl
www.regelhulp.nl
www.steffie.nl Steffie legt moeilijke dingen makkelijk uit

Leverancier
Zorgboerderijen:
Deze zorgboerderijen zijn in de regio te vinden;
Etten-Leur
Stichting IJgenwys en anders
Adres:
Markenland 96
4871 AV Etten-Leur
Contactpersoon:
Jos Trouwborst of Marie Louise Goedman
Telefoon:
076-5962598 of 06-14180025
Email:
info@ijgenwys.nl
Website:
www.ijgenwys.nl
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Zorgboerderij Hartenboer
Adres:
Klappenberg 15
4873 NN Etten-Leur
Contactpersoon:
Connie de Vooght
Telefoon:
076-5034119 of 06-23000330
Email:
famdevooght@ziggo.nl
Website:
www.zorgboeren.nl
Stichting Zorgboerderij de Bremberg
Adres:
Lage Bremberg 35
4872 LE Etten-Leur
Contactpersoon:
Floor Limbeek
Telefoon:
06-34292744
Email:
zorgboerderij@debremberg.com
Website:
www.debremberg.nl
A.A.I. centrum De Klimop (voor kinderen tussen 4 en 18 jaar)
Adres:
paardenmelkerij de Edelweiss
Hanekinderstraat 9
4871 NG Etten-Leur
Contactpersoon:
Paulien Rutgers
Telefoon:
076-5329548 of 06-12588656
Email:
paulien@aaicentrumdeklimop.nl
Website:
www.aaicentrumdeklimop.nl
Zorgboerderij De Polder
Adres:
Rioolseweg 15
4874 NX etten-Leur
Contactpersoon:
Inge Klep
Telefoon:
06-48021824
Email:
info@zorgboerderij-depolder.nl
Website:
www.zorgboerderij-depolder.nl

Rijsbergen
Zorg- & Leer/werkboerderij ‘Hoeve het Rondgors’
Adres
Tiggeltsebergstraat 54a
4891 TD Rijsbergen
Contactpersoon:
Anita Jochems-Laurijssen
Telefoon:
076-5962574
Email:
info@hoevehetrondgors.nl
Internet:
www.hoevehetrondgors.nl
Zundert
Stichting Groen doen
Adres :
Egeldonkstraat 4
4881 NH Zundert
Telefoon :
06-46438349
Email :
info@groen-doen.nu
Internet :
www.groen-doen.nu
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ZO Zorgboerderij Zundert
Adres :
Luitertweg 42
4882 TD Klein-Zundert
Telefoon :
076-5972728
06-19574956
Email :
nico.broer@ziggo.nl
zozorgboerderijzundert@zorgmail.nl
Internet :
www.zozorgenontwikkeling.nl

Breda
De Kleine Hoeve
Adres:
Contactpersoon:
Telefoon:
Email:
Website:
De Beukenhof
Adres:
Contactpersoon:
Telefoon:
Email:
Website:
Moervliet
Adres:
Contactpersoon:
Telefoon:
Email:
Website:
Sintels BV
Adres:
Contactpersoon:
Telefoon:
Email:
Website:

Burgstsedreef 2
4822 ZA Breda
Angela Mulder
076-5493312
info@dekleinehoeve.nl
www.dekleinehoeve.nl

Vuchtschootseweg 41
4838 GJ Breda
Astrid Vervuren
030-2255502
zorgbemiddeling@lievegoed.nl
www.lievegoed.nl

Raamschoorseweg 30
4838 EN Breda
Frans van Laer
06-23351809
fmvanlaer@hotmail.com
www.moervliet.nl

Rijsbergseweg 590
4838 EG Breda
Martha Zuiderent
076-5146214 of 06-27553881 of 06-27501326
stalsintels@live.nl
www.sintels.nl

Bij het WMO loket zijn folders beschikbaar over de CIZ en het CAK.
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