
W ellicht zijn de columns van 
Zorggroep de Hooimijt inmiddels 
ook voor u een vertrouwde rubriek 

in de Emmer Courant. Er is ons veel aan 
gelegen om de manier waarop wij ons werk 
doen, onder een breed publiek 
bekend te maken. Integere 
en liefdevolle dagbesteding 
bieden aan mensen met 
geheugenproblemen, dat 
is wat waar wij voor staan. 
Dat dit hard nodig is, ook in 
onze gemeente, blijkt jammer 
genoeg uit de harde cijfers 

▶ ‘Buurt en dorp 

actief betrekken bij 

dagbesteding’

meer weten? kijk op www.zorggroepdehooimijt.nl
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die Alzheimer Nederland aan de hand van 
onderzoeken publiceert. Dementie grijpt 
op grillige wijze en in al zijn toonaarden om 
zich heen. Omdat anticiperen op toekomstige 
ontwikkelingen onze natuur is, zoeken wij 
voortdurend naar mogelijkheden om onze 
zorg zo dicht mogelijk in de omgeving te 
brengen van mensen met geheugenproblemen. 
Want daar waar zij zijn opgegroeid en 
geworteld, voelen zij zich vertrouwd en op 
hun plaats. Zorggroep De Hooimijt biedt al 
bijna tien jaar dagbesteding op verschillende 

het hele dorp en de buren actief te betrekken 
bij onze plannen. Wij nodigen iedereen van 
harte uit, om mee te denken en mee te doen 
om van onze nieuwe dagbesteding een succes te 
maken. Want mensen met geheugenproblemen 
willen op waardige wijze invulling geven aan 
hun leven op een manier die voor hen zinvol en 
haalbaar is. Op zaterdag 28 september praten 
wij u graag bij op een interactieve burendag om 
kennis te maken én te delen. Hierover volgt eind 
augustus/begin september meer informatie.
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Lisanne en Sienie Fischer

PER 1 OKTOBER A.S. OOK ACTIEF IN ERICA

locaties in Emmen en Weerdinge en vanaf 1 
oktober gaan wij dit ook doen in Erica, vanuit 
Zorg- en kinderboerderij ‘De Naoberhoeve’. 
Een aantal maanden geleden werden wij er 
over getipt dat de kinderboerderij op een 
andere manier invulling moest geven aan haar 
bedrijfsvoering. Wij hadden hier wel ideeën 
over en zijn toen in gesprek gegaan met de 
gemeente, met de casemanagers dementie en 
met Thalia Thuiszorg. Op de Noaberhoeve 
zullen wij, net als op onze zorgboerderij in 
Weerdinge, dagbesteding bieden in combinatie 
met het verzorgen van dieren, of het verbouwen 
van groenten en fruit. Er zijn o.a. schapen, 
geiten, herten, pony’s, konijnen en pluimvee. 
In de zaal bevindt zich een gezellige keuken, 

waar wij, net als op de 
andere locaties gezamenlijk 
gevarieerde en gezonde 
maaltijden bereiden en 
nuttigen met onze bezoekers. 
Zorg- en kinderboerderij ‘De 
Noaberhoeve’ ligt midden in 
een woonwijk in Erica. We 
zullen er alles aan doen om 


