
Zorggroep de Hooimijt biedt met ingang 
van maandag 30 september aanstaande 
dagbesteding aan veelal kwetsbare 

ouderen op vijf locaties in de gemeente 
Emmen. Er werd overeenstemming bereikt met 
het bestuur van kinderboerderij 
de Naoberhoeve om in Erica 
mede invulling te geven aan 
een prachtige voorziening 
voor jong en oud midden in 
de wijk.  De locatie zou wat 
ons betreft in het vervolg 
Kinder- en Ouderenboerderij 
de Noaberhoeve mogen heten. 

▶ ‘WIJ HETEN U VAN 

HARTE WELKOM BIJ DE 

FEESTELIJKE OPENING’

meer weten? kijk op www.zorggroepdehooimijt.nl

COLUMN

Het is onder andere ons doel om een brug te 
slaan tussen kinderen en (kwetsbare) ouderen. 
Met de basisscholen wordt contact gelegd om 
leuke projecten op te starten om die verbinding 
mede tot stand te brengen. In juli kondigden wij 
in onze column al aan, dat wij hiervoor ideeën 
hadden. Kinderboerderij de Noaberhoeve staat 
in het dorp bekend als een fijne plek waar jong 
en oud kennis kan maken met verschillende 
boerderijdieren, zoals geiten, pony’s, schapen, 
herten, kippen, konijnen en cavia’s. Op de 
hoofdvestiging van De Hooimijt hebben we 

uitgebreid activiteitenaanbod, dat aansluit op de 
mogelijkheden en interesses van de bezoekers. 
Er kan worden getuinierd in de moestuin. En 
met elkaar bereiden we dagelijks een verse 
warme maaltijd in de prachtige ruimte die wij 
hier tot onze beschikking krijgen. Op zaterdag 
28 september zal de nieuwe locatie op feestelijke 
wijze officieel worden geopend. Hiervoor zijn 
wij op zoek naar de oudste en jongste inwoner 
van Erica om hier op symbolische wijze mede 
invulling aan te geven. Er is live muziek en een 
hapje en een drankje. 
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bijzonder goede ervaring met de positieve 
invloed die het verzorgen van dieren heeft op 
mensen met geheugenproblemen. Wij vinden 
het een uitdaging om ‘onze ouderen’ op deze 
manier in contact te brengen met kinderen die 
de Naoberhoeve bezoeken, maar ook met alle 
andere inwoners van Erica. Huisartsen in de regio 
zijn geïnformeerd over de opening van de nieuwe 
locatie in Erica zodat zij, wanneer ze patiënten 
zien die voor dagbesteding in aanmerking 
komen, hen kunnen wijzen op deze nieuwe 
mogelijkheid. Op deze manier kunnen bezoekers 
van de nieuwe locatie zoveel mogelijk in hun 
eigen vertrouwde omgeving gebruik maken van 
onze dagbesteding. Wij bieden  hen op liefdevolle 
en betrokken wijze afleiding en activiteit, zodat 

zij op een volwaardige manier 
kunnen blijven deelnemen aan 
de samenleving, waarin zij zijn 
geworteld. Anderszijds wordt 
op deze manier de mantel-
zorgers eveneens wat meer 
ruimte en tijd voor zichzelf 
geboden. Naast de omgang 
met de dieren bieden wij een 


