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Het is winter! De blaadjes zijn van de bomen. Het wordt kouder. De eerste sneeuw hebben we al gezien. De 
tuin is bijna leeg op een enkele boerenkool en prei plant na. De natuur gaat in rust. Op Klein Essen gaan we 
gewoon door! In de houtwerkplaats is het iedere dag druk. Ook voor de metaalwerkplaats krijgen we weer 
nieuwe aanmeldingen. De kippen zijn weg, maar 7 januari komen er al weer nieuwe kippen. Voor de Steco 
doen we verschillende werkzaamheden. In eerste instantie was dit alleen inpakwerk, maar daar zijn ook 
nieuwe werkzaamheden bijgekomen. Klein Essen staat dus niet stil! 
In deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over het reilen en zeilen op de zorgboerderij. 

 
 

 
 
Wat betekent Kerst voor jou….? 
 
Binnenkort vieren we ook op de boerderij weer samen het kerstfeest    
met zang en muziek.  
 
Blaas de bazuin en sla de trom, 
geboren is Gods Kind. 
Laat alle klokken luiden gaan, 
kom zingend rond de kribbe staan. 
Zijn koninkrijk begint, 
zijn koninkrijk begint. 
Hosanna, hosanna, 
zijn rijk begint. 
 
Blaas de bazuin – zijn zonnegloed 
laat niemand koud en kil. 
Hier is een mens die liefde doet, 
hier is God zelf in vlees en bloed - 
verwonder u, heel stil, 
verwonder u, heel stil. 
Hosanna, hosanna, 
verwonder u. 
 



Het thema voor deze viering is : Wat betekent Kerst voor jou…? 
Dat is de grote vraag, die iedereen zich kan stellen. 
Juist als het zo donker is in het bestaan. 
Wat valt er voor mij te verwonderen, als het leven mij niet goed gezind is? 
Als ik zoveel teleurstelling of tegenwerking hebt te verduren? 
Als die ziekte of verslaving mij zo beperkt in het genieten van het leven? 
Ja, wat doe je dan? 
Boos worden en anderen de schuld geven? 
Wegvluchten in een verslaving of in je boosheid alles om je heen vernielen? 
Of zoek je een warme plek, waar het licht van de liefde over je bestaan valt. 
Waar je mag proberen jezelf en de ander in dat licht te zien. 
Daar in die stal, hoe koud en donker, hoe gemeen en oneerlijk het ook is. 
Daar is meer te zien….! 
  
Namens het bestuur, Doetie Atema 
 
 
Doorgaan 

Ook dit jaar gingen we door met zoeken hoe het beter kan. We kunnen gerust stellen dat het best een 
bewogen jaar is geweest. We hebben afgelopen jaar serieus gezocht naar een meer commerciële aanpak. 
We komen echter tot de conclusie dat we op Klein Essen dit toch niet als speerpunt zien. De deelnemers 
hun problemen en mogelijkheden stonden en staan voorop. Het kan dan natuurlijk best zo zijn dat daar een 
commerciële activiteit bij past. Daar blijven we ook zeker voor open staan. 

Doorgaan met alles regelen. 

Ook zo'n punt wat steeds maar door gaat. Gelukkig heeft Manon dit inmiddels goed in de vingers. Ik denk 
dus dat ik heel veel zaken op Klein Essen met een gerust hart aan haar over kan laten. Daarmee verandert 
de rol van mij ook. Manon zal steeds meer taken overnemen en ook steeds vaker Klein Essen 
vertegenwoordigen. Ik blijf betrokken doordat ik erbij woon en op woensdag als begeleider aanwezig ben.  

Afgelopen jaar is Luuk Bosscha volop mee gaan denken in het bestuur. Hij is in eerste instantie 
penningmeester maar gelukkig denkt hij ook heel actief mee met onze veranderende organisatie. Ook in 
het opzetten van een nieuwe woonvorm denkt en helpt Luuk mee. 

Komend jaar zal duidelijk worden of die woonvorm er komt op Klein Essen. Het zal best wel voor 
verandering zorgen. Er liggen mooie mogelijkheden om als zorgboerderij samen te werken met deze 
woonvorm. De bedoeling is ook dat we meer natuur gaan ontwikkelen en misschien wel een voedselbos. 

Kortom we gaan lekker door ook in het nieuwe jaar. 

Wim 

 



Terugkijken en vooruitzien 

Deze periode is een periode van terugkijken en vooruitzien. Ik ben al weer 2,5 jaar op Klein Essen aan het 
werk. Als ik terugkijk is het een bijzondere tijd geweest, ik mag nog iedere dag fluitend naar het werk gaan. 
Klein Essen is een bijzondere plek waar we het met elkaar doen. Er is een warme verbondenheid, die ik 
iedere dag weer ervaar. We hebben elkaar nodig! Er wordt met elkaar meegeleefd! Fijn dat we ook weer 
als een grote familie met elkaar het kerstfeest mogen vieren. Het feest waar we mogen gedenken dat de 
Heere Jezus is geboren.  

De afgelopen jaren heb ik steeds meer taken van Wim overgenomen. Wim blijft natuurlijk betrokken, maar 
zijn rol is wel veranderd. Er is een goede samenwerking met het bestuur. Cees (voorzitter) en Luuk 
(penningmeester) zijn op de woensdagen op Klein Essen aanwezig als vrijwilliger. Zo zijn de lijntjes kort. In 
2019 zal Joke vd Bunt het bestuur komen versterken. Zij neemt de taak van Hanneke de Liefde over. Ook 
Joke is regelmatig als vrijwilliger op Klein Essen aanwezig.  

Het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest met verschillende zaken, waaronder de ontvlechting. 
Doordat de rol van Wim verandert moeten er een heleboel zaken anders geregeld worden. Ook moest er in 
kaart gebracht worden wat voor Wim heel vanzelfsprekend was, maar niet op papier stond. Vooral Luuk 
heeft een hele grote rol in de ontvlechting. We hopen dit in de eerste helft van 2019 af te kunnen ronden.  
We zijn dit jaar gestart met een nieuw cliëntendossier, ONS Nedap. Ondertussen zijn we hier al aardig 
vertrouwd mee. Het werkt prettig!  
In december is de nieuwe website online gegaan. De website is qua opzet gemoderniseerd. Dit is gedaan 
door Joëlle Terlouw, van Studio Terlouw. Bekijk hem eens, heeft u opmerkingen of mist u iets? Meld het bij 
Manon! 
 
Wat zijn de plannen voor 2019? Het allerbelangrijkste is dat Klein Essen de fijne, veilige plek blijft voor de 
deelnemers. Het blijft belangrijk om dit ook naar buiten uit te stralen. Verder vraagt  de metaalafdeling 
extra aandacht, u kunt hier verderop meer over lezen. Hoe blijven we invulling geven aan deze mooie 
werkplaats? We kijken met belangstelling naar de ontwikkelingen rondom het wonen, en de mogelijkheden 
die dat voor de Zorgboerderij oplevert.  

Manon 

Een warme klus! 
 
Het voorjaar begon met mooi weer.  Josè was al vroeg in het seizoen begonnen met peultjes en tuinbonen 
in potjes te poten. Deze waren mooi opgekomen in de kas. Buiten in de tuin waren al palen en gaas gezet 
voor de klimmende peulen. Dus de tuin kwam mooi vroeg opgang.  Daarna kwamen de bietjes en  boontjes.  
Toen werd het warm en droog.  Daarna werd het nog warmer en droger in de tuin.  Uiteindelijk werd de 
zomer van 2018 heet en kurkdroog. Gelukkig konden we op Klein Essen goed sproeien. Dit hebben we dus 
ook heel veel gedaan. Vooral de boontjes en zonnebloemen hadden schik van elke dag de warme zon!  
Vele trouwe tuinklanten kwamen regelmatig  hun groente en bloemen uitzoeken. Dank jullie wel, dat jullie 
producten bij ons kwamen kopen! 
Graag willen we het nieuwe tuinseizoen starten met een naam van onze tuin en verkooppunt.  
Wie weet er een originele naam voor de tuin van zorgboerderij "Klein Essen"? 
Tuinieren is mooi werk, omdat je meteen je vruchten ervan kunt plukken! 

 
Wat losse privè-flarden! 
Vijf augustus 2018 werkte ik al weer 5 jaar op Klein  Essen. Ik heb  het goed naar mijn zin op de boerderij. 
Verschillende dingen ondernemen, vind ik uitdagend.  Nieuwe mensen ontmoeten, vind ik interressant.  
Tijdens mijn sollicitatie gesprek, werd mij gevraagd of ik open stond voor het volgen van een opleiding. 
Natuurlijk zei ik tijdens dat gesprek ja!  Toen het zover was, zag ik er enorm tegenop!!! 
Ik ben begonnen met de opleiding "begeleidster specifieke doelgroepen". Het is veel werk, maar het gaat 
goed. Hopelijk kan ik de opleiding in 2019 afronden. 



Een mens is nooit te oud om te leren! 
De eerste jaren bracht ik mijn hondje,een  franse bull,  Quintus mee naar het werk. Vorig jaar werd hij ziek 
en ging dood. Nu heb ik een andere hond. Een Cane Corso. Zij heet Roos. Zij is een her-plaatser. Roos heeft 
het bij haar vorige baas slecht gehad.  Zij was nooit uitgelaten en kende geen commando's. Roos had wat 
tijd nodig om mensen weer te vertrouwen, maar het gaat nu supergoed met haar.  
Roosje is ook heel slim! Als ik haar vraag: hoeveel is 2 - 2 ?  Dan zegt zij:  niks!! 
 
In herinnering. 
 
In het voorjaar is een deelneemster van de zorgboerderij onverwacht overleden. Irene Philipoom. Zij was 
50 jaar en woonde in Barneveld. Zij kwam 2 dagen bij ons en werkte dan bij de dieren. Irene had humor en 
kon genieten van de dieren.  
Nog kort geleden, in december, is Bertus van Hoeven overleden. Bertus kon al een tijdje niet meer werken. 
Hij woonde bij Nieuw Avondrust in Voorthuizen. Toen hij nog op de boerderij werkte, raapte hij vaak de 
eieren. 
 
Dierenspul. 
 
Op dit moment zijn er twee stagiaires bij de dieren. Sanne Huysman komt 10 weken, 5 dagen in de week op 
de boerderij.  Eind december heeft zij ook nog 2 weken een speciale schapenstage.  Zij doet de opleiding 
"dier en gedrag" bij het Helicon in Velp. Succes Sanne! 
Nienke Visser komt een half jaar èèn dag in de week bij ons stage lopen. Een enthousiaste meid, die het 
echt naar haar zin heeft op de zorgboerderij.  She likes all the animals and all the people on our (sociale) 
care farm!! 
En heel stilletjes was zij daar, onze nieuwe vrijwilligster Will van de Elskamp.  Zij wil het liefst buiten werken 
en samen dieren voeren, vindt Will ook leuk.  De deelnemers 's morgens ophalen en 'smiddags weer naar 
huis brengen gaat haar goed af. Will welkom bij ons! 
In het voorjaar van 2018 hebben onze 2 mini zeugen samen 10 biggetjes gekregen. Dit is allemaal goed 
verlopen en alle biggetjes hebben een nieuwe plek gekregen om lekker te kunnen wroeten! 
Pasen betekent "nieuw leven". Dit was echt van toepassing, de eerste biggetjes werden geboren op eerste 
paasdag. 
Ook in 2018 heeft Klein Essen een dierenaaidag georganiseerd bij Nieuw Avondrust in Voorthuizen. Dit blijft 
leuk!!  De ouderen maaar ook de verzorgsters genieten dan volop van de dieren. 
 
Een gezegend Kerstfeest toegewenst en een gezond 2019! 
 
Marianne van de Glind. 
 
Wist u dat .......... 
..........  De temperatuur afgelopen zomer in juli 38 graden was en Klaas die dag trouw zijn  
              houtjes kloofde voor de houtkachel. 
..........  Iedereen talenten heeft. Maar als je een vis beoordeelt op zijn talent om in een  
              boom te klimmen, zal hij zijn hele leven denken, dat hij dom is. 
..........  Agnes een dooie muis in de auto van Marianne had gelegd. En dat Klaas dit snel 
              tegen haar ging vertellen. 
.......... Marcel op maandagmorgen heel graag de boodschappen gaat doen voor de hele week 
 samen met Roderik.  
.......... Wij veel werk voor de Steco doen? Wij hier hele creatieve namen voor verzinnen? Zoals 
 "flipperen met het drukkertje". 
 

 



De ervaringen van Sanne. 

Hallo, ik ben Sanne Huysman. Ik ben 19 jaar en ik kom al 4 jaar met veel plezier op klein essen. Ik ben 
begonnen met stage lopen op Klein Essen, toen ik 15 jaar was. Ik was toen erg onzeker en heel verlegen. Ik 
vond het heel moeilijk om contact te maken met andere mensen en was het liefst alleen. Doordat ik op 
Klein Essen veel werd uitgedaagd om dingen te proberen en te ondernemen ben ik langzaam over mijn 
verlegenheid en onzekerheid heen gekomen. Ik heb in totaal op Klein Essen 4 stages gelopen voor school 
en iedere keer bleef ik nieuwe dingen leren. Ik kwam zo vaak terug naar Klein Essen, omdat ik me er heel 
erg op mijn plek voelde. Ik voelde me geaccepteerd en had het gevoel dat ik welkom was. Ik ben begonnen 
met een opleiding voor dierverzorging MBO niveau 1 op de middelbare school. Ik zat toen op speciaal 
onderwijs voor kinderen met een geestelijke beperking, zoals bijvoorbeeld autisme. Ik heb hier 5 jaar op 
school gezeten. In mijn laatste jaar heb ik examen gedaan en heb ik mijn diploma voor deze opleiding 
gehaald!! Toen ik 17 was ben ik weer terug gegaan naar Klein Essen voor een stage en ben ik de opleiding 
dierverzorging MBO niveau 2 gestart. Ook begon ik toen in mijn schoolvakanties op klein essen te komen 
als deelnemer. Dit zorgde ervoor dat ik me nog meer kon ontwikkelen en nog meer grote stappen vooruit 
kon zetten. Door het zetten van grote stappen heb ik een sterker zelfbeeld gekregen en voelde ik me bijna 
niet meer onzeker en verlegen. Ook kan ik hierdoor nu beter omgaan met andere mensen en durf ik sneller 
dingen te vragen. Ik heb mijn niveau 2 opleiding na 2 jaar afgerond met een diploma. Nu ben ik 19 en loop 
ik momenteel mijn 4e stage op klein essen voor mijn nieuwe opleiding dierverzorging MBO niveau 3. Ik blijf 
aan mezelf werken en nieuwe dingen leren. Ik heb moeilijke periodes privé in mijn leven gehad, waar ik tot 
nu toe steeds goed uit ben gekomen. Mede door de hulp van alle mensen op de zorgboerderij. In de 
toekomst hoop ik nog vaak naar de zorgboerderij te komen voor de gezelligheid en om aan mezelf te 
werken. Ik ben heel erg blij met de stappen die ik tot nu toe met de hulp van Klein Essen heb kunnen 
maken. Dit heeft mij op school maar ook in mijn sociale leven heel veel geholpen. Klein Essen is voor mij 
een geweldige plek geweest en is dat zeker weten nog steeds. Hier kan je jezelf zijn hoe je ook bent en je 
wordt geaccepteerd zoals je bent. 
Sanne 

AHA-Design 
 
De houtwerkplaats heeft het lekker druk gehad in het afgelopen halve jaar. 
De vraag naar Takkies, de bekende houten teckels die via Wart’s Art op het Dijkje in Barneveld verkocht 
worden en de alom geprezen beukenhouten hakblokken, blijft lekker doorgaan. 
De versterking door nieuwe deelnemers en stagiaire zijn dan ook meer dan welkom. 

Komende periode zal het alle hens aan dek blijven, 
want het buitenmeubilair van Klein Essen is na 13 jaar 
nodig aan vervanging toe. Dit keer is gekozen voor 
een totaal andere stijl dan de vorige keer. Het open 
karakter met strakke lijnen van deze stoelen en tafels 
springen als eerste in het oog. Het ontwerp is een 
afgeleide van de eerder door AHA-Design gemaakte 
loungestoelen. Die waren van speciaal gemaakte 
kussens voorzien voor een extra lounge-gevoel. Dat 
zullen de stoelen moeten ontberen. Volgens de 
“testpersonen” zitten ze echter alsnog heel 
comfortabel. 
Als aangename onderbreking van alle drukke 

werkzaamheden in de meubelmakerij van AHA-Design heeft Agnes in september  een wagen volgeladen 
met “hout-mensen”en meegenomen  naar de Dutch Design Dock woonboulevard in Utrecht. Gewoon even 
er gezellig tussen uit en tegelijk inspiratie voor nieuwe producten opdoen. Een prima combi. 
Daarna konden de schouders er direct weer onder voor een mega mooie vooral ook grote kastenwand in 
Friesland. 
Die was nog maar net klaar en de houtwerkplaats lag al weer vol met grote stapels houten planken. Massief 
eiken dit keer wat nog allemaal vlak gemaakt moest worden, voordat het tot een enorm grote boombank 



verwerkt kon worden. In korte tijd is ook dit project weer goed naar tevredenheid van de klant 
gerealiseerd. 
In het nieuwe jaar gaan we bij AHA-Design, deelnemers, 
stagiaires, vrijwilligers en Agnes Havenaar, ons opnieuw vol 
inzetten voor de klanten en hun specifieke wensen.  
We gaan een jaar vol mooie nog te maken dingen tegemoet.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Metaal 
In de metaalwerkplaats zijn wat zorgen. Wijnand is al langere tijd uit de running. En in november kreeg Jan 
Welink een ernstig ongeluk. Op 27 november fietste Jan naar huis na een relaxte dag op de zorgboerderij. 
Na ongeveer een kilometer fietsen is Jan door onverklaarbare omstandigheden van de fiets gevallen. 
Daarbij heeft hij 7 ribben en sleutelbeen gebroken en diverse kleine scheurtjes in de rug en nekwervels. Jan 
denkt dat hij een black-out heeft gehad en tegen een boom is gefietst. Gelukkig geen hoofdletsel. Jan zal 
nog een flinke tijd nodig hebben om te herstellen. We wensen hem veel sterkte en beterschap en hopen 
hem weer op de zorgboerderij te zien als hij daar aan toe is. 
We houden de werkplaats met elkaar draaiende, dit vraagt veel inzet van iedereen. Wij zijn nog steeds op 
zoek naar een goede invulling voor de werkplaats. Ben je iemand, of ken je iemand die op zoek is naar een 
mooie metaalwerkplaats en heb je hart voor onze mensen? Meld je, dan kijken we naar de mogelijkheden. 
Dit kan als vrijwilliger, maar ook iemand die zijn eigen onderneming vorm wil geven is van harte welkom. 
 
Afsluiting 
Fijn dat u de tijd hebt genomen om deze nieuwsbrief te lezen. Er staan ook veel nieuwtjes op Facebook. 
Wanneer u onze pagina volgt blijft u vanzelf op de hoogte. Deze nieuwtjes staan ook vermeld op de 
website, voor het geval u geen Facebook heeft.  
U bent altijd welkom om te komen kijken naar de mooie producten van Klein Essen, of om even een kopje 
koffie te drinken! 
Wij wensen iedereen hele goede kerstdagen en een fijn 2019! 

 
De zorgboerderij is gesloten van maandag 24 december t/m dinsdag 1 januari. Op 

woensdag 2 januari is iedereen weer van harte welkom! 


