
Iris zegt: heel rustig en gezellig

Evita zegt: de leukste boerderij

Michelle zegt: voor mij heel rustig  

Serge zegt: heel gezellig

Nelleke zegt: mijn bedrijf

Maikel zegt: heel goed

Vincent zegt: de beste

Jim zegt: ik weet t niet, mag jij even weten..

Mercedes zegt: leuk slapen

Aïcha zegt:de leukste zorgboerderij 

Mitchell zegt: is voor mij heel bijzonder, want ze doen hier heel veel met je, te 

veel om op toenemen 

Kevin zegt: dieren verzorgen, zeker weten!

Mario zegt: een zinvolle dagbesteding

Micheal zegt: er is altijd iets te doen

Job zegt: ik het erg leuk vindt

Dominique zegt: gezellige dagbesteding
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Een droom.

“Mensen helpen zich te ontwikkelen op hun eigen weg”, dat is wat 
Juutsom doet. Vanuit dromen en idealen zijn de oprichters, Edwin 
Kleijn en Nelleke Oosterling, in 2005 begonnen met het realiseren 
van een klein landgoed ingericht voor het vernieuwen van zorg. 
Met veel hulp en hard werken worden dromen werkelijkheid. 
Dit kleine boekje is gemaakt ter ere van de officiële opening van het 
verblijfsgebouw van Juutsom op 30 augustus 2008. 
Deelnemers hebben bijgedragen aan dit boekje door de vraag te 
beantwoorden:“Juutsom is voor mij……..?”
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Juutsom gaat ervan uit dat het bewust ervaren van natuur 
en het werken volgens de principes van oude ambachten 
een therapeutisch effect heeft. Dit principe wordt gebruikt in 
het aanbieden van pedagogische ondersteuning aan mensen met 
een mentale beperking. Mensen mogen “er zijn” en kunnen door 
tastbare ervaringen groeien in hun besef van zichzelf en 
hun vaardigheden.

Er zijn, ervaren, groeien.
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Adra zegt: dieren eten geven.

Serge zegt: klusjes doen

Nelleke zegt: goed me best doen

Jim zegt: dieren verzorgen

Maikel zegt: dieren verzorgen, 

dat vind ik geen straf

Vincent zegt: werken

Mercedes zegt: slapen

Aïcha zegt: eten

Mitchell zegt: vroeg me bed uit

Mario zegt: de stal uitmesten, 

en dieren verzorgen

Dominique zegt: poep scheppen en 

koffie drinken
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Setting.

Juutsom is gevestigd op het landgoed van de Catharina Hoeve, 
in de polders rond het Zeeuws-Vlaamse dorpje Waterlandkerkje. 
Hier ademt de omgeving traditie, leven en rust. Uitgestrekte kust en 
historische Vlaamse steden zijn op steenworp afstand.
De Hoeve is gesticht in 1100 en kreeg haar huidige naam in 1997. 
De 17 hectaren land zijn teruggebracht in een oorspronkelijke 
staat met houtsingels, verruimde watergangen en  bosplantsoen. 
Er zijn grote weiden, wijn- en fruitgaarden en kleine akkers. 
Er worden zeldzame schapen gehouden, er zijn pony’s, konijnen, 
cavia’s, eenden, kippen, katten en een hond.  
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Iris zegt: gewoon knutselen

Evita zegt: paardrijden met Arko

Adra zegt: koken 

Michelle zegt: met de konijnen knuffelen

Maikel zegt: weet ik niet

Vincent zegt: voetbaltafel

Jim zegt: alles, naar toversluis

Aïcha zegt: hut bouwen

Job: vuurtje stoken

Dominique: naar het strand
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De verzorging van de dieren bepaalt dagelijks het werkritme. 
Voeren en controleren, stallen, weiden en hokken onderhouden. 
Er wordt met pony’s gereden en volop met alle dieren geknuffeld. 
Per seizoen vinden verschillende werkzaamheden plaats zoals maai-
en, snoeien, schilderen en opknappen. Vruchten en groenten wor-
den gezaaid, geoogst en verwerkt. Er wordt gekookt, geknutseld, 
schoongemaakt en er is ruimte voor werken met hout en metaal. 

In de vrije tijd is aandacht voor relaxen, contacten, sport en spel. 
Bewoners worden gestimuleerd deel uit te maken van de maat-
schappij en worden ondersteund bij het zoeken van een baantje, 
sportclub enz. Met elke deelnemer wordt gekeken welke activiteiten 
het beste passen in het eigen traject.

Op de boerderij

En verder….
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Iris zegt: hoe ik met andere mensen moet omgaan

Evita zegt: hoe ik beter met mensen om moet gaan.

Adra zegt: hoe ik mijn mening voor mijzelf moet houden. 

Met mensen leren omgaan.

Michelle zegt: met mensen omgaan

Kevin zegt: als er iets aan de hand is, vraag het dan aan je begeleider. 

Dus als er iets mis is, kom ik er altijd aan.

Michael zegt: metselen.

Dominique zegt: luisteren.

Karel zegt: paardenstal uitmesten.
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Accommodatie
Het nieuwe verblijfsgebouw is van alle gemakken voorzien. 
12 ruime slaapkamers, allen met eigen badkamer, bieden veel 
leefruimte voor een lang of kort verblijf. De 2 grote woonkamers 
zijn gezellig en overzichtelijk. In de kantine aan de voorzijde is 
het goed koffiedrinken en bijkomen van het harde werk. In de 
keuken aan de achterzijde worden samen maaltijden bereid.
Een ingerichte activiteitenruimte, druivenverwerkingsruimte en 
werkplaats bieden veel mogelijkheden. 
De zeer ruime zolderverdieping, met ver uitzicht over de polders, is 
geschikt voor vergaderingen, workshops, dans- en muziekpartijen. 
De achterzijde van de zolder biedt plaats aan een recreatieve sport-
ruimte met daarboven een ideale chill-out lounge. 

Ecologisch.
Juutsom hanteert ecologische uitgangspunten. Energie wordt opge-
wekt m.b.v. windmolens, zonnesolarsysteem, zonnepanelen en een 
bio-cv. Dieren leven van graan, stro en hooi van eigen land.
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Iris zegt: het leuk is en ik kan 

goed met de mensen opschieten

Evita zegt: het gezellig is 

Michelle zegt: het heel gezellig

 is om er naar toe te gaan

serge zegt: omdat ik ADHD heb

Kevin zegt: ik er iets leuks kan doen, spelletjes en zo

Mario zegt: Ik aan het werk gezet word, ik structuur krijg

Michael zegt: ik dan niet thuis hoef te zitten

Karel zegt: ik hoef me dan niet te vervelen

Job zegt: Ik kom er voor mijn rust!!

Dominique zegt: omdat ik het leuk vind om de dieren te verzorgen
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Wat voor wie.
Juutsom heeft een zeer breed zorgaanbod. 

Dagbesteding: 
- Voor ouderen met psychische problemen.
- Voor volwassenen met een psychische en/ of licht verstandelijke 
beperking.
- Voor kinderen (5 tot 18jr) met een psychische en/ of licht verstan-
delijke beperking.

Leerwerktrajecten:
- Voor jongeren (15-25jr) met een psychische en/ of licht verstan-
delijke beperking.

Logeeropvang:
-  Voor kinderen (5 tot 18jr) met een psychische en/ of licht ver-
standelijke beperking.
- Mogelijkheden voor ouderen met psychische problemen worden 
onderzocht.

Tijdelijk wonen:
- Voor kinderen (5 tot 18jr) met een psychische en/ of licht verstan-
delijke beperking.
 enkele jaren op weg naar een volgende stap in zelfstandigheid
 enkele maanden ter overbrugging van een wachtlijst, ter obser-
vatie, als time-out.

al
s 

ik
 d

in
gen niet wil doen,

dat ik die toch ga proberen



Evita zegt: als ik dingen niet wil doen, dat ik die toch ga proberen

Iris zegt: nieuwe mensen leren kennen en er mee omgaan

Kevin zegt: dieren eten geven, de tafel afruimen

Mercedes zegt: om bij paarden om te gaan

Michelle zegt: met mensen omgaan

Serge zegt: rustig worden

Michael zegt: vijver graven.

Job zegt: het samenwerken.

Dominique: lekker bezig zijn. 

Maikel: ja, dat weet ik niet

Jim zegt: ik weet t niet

Vincent zegt: weet ik veel..

Aïcha zegt: dieren  verzorgen

Ju
utsom heeft me geholpen
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Zorg… en hoe!

Begeleiding & kwaliteit.
Juutsom is een professionele organisatie. Een team van opgeleide 
begeleiders staat 24 uur per dag klaar. Elke deelnemer heeft een 
persoonlijk begeleider. Deelnemers worden begeleid in groepjes van 
4 personen. Groepen worden ingedeeld op basis van overeenkom-
sten in zorgbehoeften en interesses. Er wordt gewerkt met begelei-
dingsplannen. Juutsom werkt volgens gangbare kwaliteitseisen toe 
naar een HKZ-certificering en is in bezit van het kwaliteitskeurmerk 
Landbouw & Zorg.  

Financiering.
Financiering gebeurt middels PGB (verblijf in ZZP). Mogelijkheden 
voor het bieden Zorg In Natura zijn in ontwikkeling. Meer informatie 
is op aanvraag beschikbaar  (zie achterzijde).

Visie op zorg.
Juutsom hanteert een open leefomgeving. Betrokkenheid en aan-
dacht staan voorop in een warme gezinssfeer. Er zijn duidelijke 
afspraken over omgangsvormen, gebruik van ruimten en spul-
len. Structuur wordt geboden middels een overzichtelijk dag- en 
weekritme. Binnen deze kaders wordt gewerkt met individuele 
afspraken.    



Zorg....en hoe!
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Neem contact met ons op!

Juutsom staat voor: een nieuwe weg inslaan.
Juutsom is een oud Zeeuws Vlaams woord dat vroeger werd gebruikt bij 
hetaansturen van de werkpaarden. Als de boer dit tegen de Zeeuwse knollen 
zei -tijdens het ploegen, zaaien, oogsten en rijden met de kar - wisten de 
paarden:”we gaan nu een andere kant op, we gaan rechts om.”
Voor ons betekent Juutsom: de verbondenheid met het landleven en het 
sterke, betrouwbare Zeeuwse paard. Het vertrouwen tussen mens en dier. 
Maar vooral: het kiezen van een nieuwe weg met nieuwe mogelijkhe-
den en ervaringen.

www.juutsom.nl
email: info@juutsom.nl  -  telefoon: 0117-401653
Edwin Kleijn: 06-52613392  -  Nelleke Oosterling: 06-51799589

Zorg- en verblijfsboerderij Juutsom
Oranjedijk 1a  -  4508 KC  Waterlandkerkje


