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  Zorgboerderij Fivelstee 
AANDACHT VOOR ELKAAR 

 
 

 
   

 

  
   

 

FIVELSTEE IS EEN 

ZORGBOERDERIJ TUSSEN DE 

DORPEN STEDUM EN 

LOPPERSUM. 

 

 

WE  BIEDEN DAGBESTEDING, 
INDIVIDUELE BEGELEIDING EN 
BESCHERMDE WOONPLEKKEN.  

 

 

 

OOK WORDT ER AMBULANTE 
BEGELEIDING GEGEVEN AAN 
CLIËNTEN DIE ZELFSTANDIG 
WONEN. 
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KWALITEITSCERTIFICAAT 

Afgelopen maand is er een audit geweest waarbij alle 

zorgplannen en verslaglegging zijn nagekeken. De conclusie 

was dat alles in orde is en we hebben zodoende weer ons 

kwaliteitscertificaat behaald.  

Ook in de winter gaat de verkoop 
in het kraampje gewoon door. In 
de kraam kunt u op dit moment 
appelsap, aanmaakhout en verse 
eieren kopen. 
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Als ze in het schapenhok niet in een eigen gemaakt holletje ligt, loopt ze door het hok heen. En het maakt 
haar daarmee absoluut niet uit of de schapen er dan zijn of niet. Frederique voelt zich overal thuis ☺                                                                                                                                                                                           
De schapen moesten eerst even wennen maar vonden het uiteindelijk ook helemaal prima.  
 

 
 

 

   
Hier weer een berichtje over onze 

dierenstee.                                                                                                      

Onze katten kom je eigenlijk overal wel 

tegen ☺  Het ene moment zijn ze buiten in 

de velden naar muizen aan het zoeken en 

het andere moment vinden ze het toch 

prettiger als ze niet hoeven te rennen voor 

hun eten en zijn ze in de keuken te vinden 

bij degene die op dat moment “per ongeluk” 

een plak kaas laat vallen.                                                                                                          

Elk dier heeft zijn/haar eigen huisje op de 

boerderij. Onze dieren vinden het echter 

ook heel gezellig om bij anderen op bezoek 

te gaan. Zo loopt onze kip Frederique 

regelmatig mee naar de schapen om ook 

wat brood te krijgen, vermaakt ze zich prima 

in de kantine, gaat ze op bezoek bij de 

schapen en gaat ze op de fiets zitten 

wachten tot iemand hallo komt zeggen.                                                                        
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Zoals al gezegd, kom je onze katten ook overal tegen. Vaak is dat slapend. In de kantine bij iemand 

op schoot, op een kast, op de grond, in het schapenhok, buiten in het gras of op de brug, bij de 

konijnen of de cavia’s en als niemand kijkt, zijn ze ook nog wel eens op de tafel te vinden ;-)        

 

Lisa is wel vaker in het hok van Frederique te vinden. 

En als ze daar niet ligt, vindt ze het ook heerlijk om midden in de kantine op een deken op de grond te 

slapen. 

 

Zus zoekt ook haar eigen plekjes wel op. Hier bijvoorbeeld in een doos met kerstmutsen.                      

Misschien is zij nog in kerstsfeer? 
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Natuurlijk zijn er nog een heleboel andere plekken waar onze boeffies liggen, lopen en/of slapen.  

Helaas hebben we niet altijd een camera bij de hand om de (soms wel heel erg vreemde plekken) op 

de foto te zetten.                                                                                                                                                           

Maar daardoor genieten wij er niet minder van om naar te kijken ☺ 

 

De schapen zijn afgelopen winter weer gedekt en het is al goed te zien dat ze zwanger zijn. We zijn 

zeer benieuwd wanneer het eerste lammetje zich aandient. 

                   

 

 

Kaarsenverkoop 

Op Fivelstee worden er mooie kaarsen gemaakt. Zo mooi dat we ze helaas niet veilig in onze 

verkoopkraam kunnen zetten. Heeft u belangstelling voor onze kaarsen, neem dan contact op met de 

begeleiding. 

 

 

De tuin 

De tuin is kortgeleden geploegd, het zou mooi zijn als er nog even wat vorst overheen komt. Vorig 

jaar was het in het begin van het groeiseizoen heel nat. Planten konden daardoor veel later gepoot 

worden. Hopelijk is het dit jaar wat droger en kunnen we flink wat tomaten, bonen, courgettes en meer 

oogsten! 
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De Pollepel 

 

 

Deze keer een heerlijk menu-idee van Danny: “Gele rijst met kip, boontjes en komkommersalade”. 

 

Breng een pan water aan de kook met een theelepel kurkuma en een snufje zout. Voeg per persoon 

één kopje rijst toe. Laat het volgens de aanwijzingen op de verpakking gaar koken. 

Doe kruiden op de kip en bak het in wat olie in een koekenpan.  

Snijd ondertussen de komkommer en doe er azijn en suiker over. 

Als de kip bijna klaar is, warm je een potje bonen bij op. 

Verdeel dit alles over de borden en dien het op zoals op de foto. 

Eet smakelijk! 

 

Danny geeft de pollepel door aan Paola 

 

 

 

 

 



Nieuwsbrief Februari 2022 
 

Nieuwsbrief Februari 2022 
 

De bouwwerkzaamheden bij Fivelstee 

Inmiddels is de bouw van de twee apartementen en de carport ver gevorderd. Over twee maanden 

zou het ongeveer klaar moeten zijn. 

Hieronder wat foto’s die gemaakt zijn tijdens de bouw. 
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Collega’s gezocht! 

Ons team gaat uitbreiden. Er zijn meerdere vacatures beschikbaar. Nieuwsgierig? Kijk eens op onze 

website voor meer informatie!  

Vacatures - Zorgboerderij Fivelstee 

 

Vrijwilligers gezocht! 

Lijkt het je leuk om op één of meerdere momenten in de week iets voor ons te betekenen?  

– Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die (minimaal 4 uur per week) samen met een aantal 

cliënten in de tuin, kas of bij de Fivelplas willen werken. 

 

– Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die (minimaal 4 uur per week) samen met één of twee 

cliënten fietsen willen repareren of spullen willen recyclen. 

 

– Wij zijn op zoek naar vervoersvrijwilligers, mensen die de cliënten ’s ochtends op willen halen van 

huis en hen om 16u weer terug willen brengen naar huis. 

 

 

 

                                                                        

 

 

http://www.fivelstee.nl/vacatures/
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