
 

 

1ste Editie, juli 2020 

 
 

Beste lezers,  
 
Wat leuk dat je de Hosvazze krabbel hebt 
ontvangen. We werken hier met heel veel 
mensen aan en willen hem 1 keer in de 2 
maanden uitgeven.  
Iedereen is enthousiast en we hopen dat jullie 
het leuk vinden. 
 
Tips, vragen of ideeën zijn altijd welkom!    
 
Veel leesplezier!!!!!! Doei doei! 

 

 

Nieuwe deelnemers 
-Kyan 

-Eva 

-Giovanni 
-Djevanno 

 

Van harte welkom  
op de boerderij!  
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Hosvazze krabbel  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Corona  

Afgelopen tijd was het allemaal even anders…  
De boerderij is een tijdje dicht, maar mocht toen gelukkig weer open maar met 
minder deelnemers.  
Heel de week was anders dan normaal, de dagen gingen op elkaar lijken en de 
kinderen moesten thuis onderwijs volgen.  
Dit allemaal was erg vreemd!!  
 
Op de boerderij hebben wij er het beste van proberen te maken.  
We hebben waterspelletjes gespeeld, zijn naar het Veerse meer geweest, 
verkleedpartijtjes, en hebben ondanks alles veel plezier gehad met elkaar. Dit 

alles wel op de 1,5 meter afstand        

  
Vandaag 1 juli gaat het steeds meer lijken op wat het eerst was. De zaterdag 
groep word weer samen gevoegd, de zuidwester komt weer terug, en de 
deelnemers komen steeds meer op hun eigen dagen.  
 
Hier worden wij als begeleiders erg blij van!!  
 
 
 



 
 

 

 

  

Tekening via 
telefoon: Deborah  

Gezinsuitbreiding Rooze 

Arjan en Melanie hebben een nieuwe hij is geboren op 1 april 2020 en ze hebben hem 
in Noord-Brabant opgehaald.  
Eddy heeft 4 zusjes, hij is dus het enigste jongetje. Voor Buddy is dit erg wennen, maar 
Finn vindt het fantastisch en heeft er een nieuw speelmaatje bij. De naam Eddy is 
verzonnen door demi. 
Dinsdag (2 juni) is Eddy voor het eerst naar de dierenarts gaan samen met zijn nieuwe 
baasjes Arjan en Melanie. Op dit moment weegt Eddy 6,5 kilo. 
 
Grappige dingen over Eddy  
Eddy loopt heel de dag achter je kont aan. 
Arjan en Melanie hebben al meer dan 20 drollen op moeten ruimen.  
Arjan heeft verschillende keren oordopjes ingedaan vanwege Eddy zijn drukke gedrag, 
en lawaai samen met Finn.  

 

 
Auteur: Savina & Julia 

Fotografen Gavi & 
Levy V 

Auteur : Savina & Julia 



 
 

 
 

  

Nieuwe begeleider  

Maak kennis met de nieuwe begeleider Ward 

Ward gaat beginnen in juli en hij komt werken op de boerderij.  Hij is er 
woensdag, vrijdag en zaterdag.  

Hij is 23 jaar en woont in Middelburg. 
Ward woont één week bij zijn moeder en één week bij zijn vader. Hij heeft één 
broertje, één zus en één klein halfzusje.  

Hij heeft Social Work gestudeerd op de HZ Vlissingen. Vorig jaar heeft hij 
stagegelopen bij Juvent op een woon/behandelgroep voor kinderen tot 12 
jaar. Hij heeft geen kinderen of vriendin. Hij kijkt en speelt graag voetbal. Ward 
vindt het leuk om met kinderen en dieren te werken. Hij omschrijft zichzelf als 
een rustig, creatief persoon die humor belangrijk vindt. 

Auteur: Gavi 



 
 

 

 
 

 

 
  

Verbouwing  

Zorgboerderij de Hosvazze wordt 24 augustus verbouwt. 
Het wordt verbouwd door bouwbedrijf Joziasse en dit wordt een hele grote 
verbouwing. Boven wordt een kantoor, bij de ingang komt een schuifdeur, en er komt 
een nieuw dak op de boerderij. Verder verplaatst de stal van de paarden, er komt 
een konijnenverblijf en ook komen er aparte ruimtes waar de deelnemers kunnen 
knutselen, lunchen en praten. Er komt een konijnenheuvel in de binnen tuin en er 
komt bij de muur van de binnen tuin een cavia wand. Dat houdt eigenlijk in dat er een 
wand komt met glazen bakken voor de cavia’s. 

Het idee van de verbouwing was van Melanie en Arjan het begint 24 augustus en het 
is uiteindelijk klaar op 6 december. Verder wordt de paarden wei in juni 2020 
gemaakt. De Hosvazze blijft wel open en we mogen blijven komen. Wanneer ze aan 
het verbouwen zij hopen wij de bouwvakkers te interviewen en mogen we misschien 
wel meehelpen met de verbouwing. 

De boomhut  

De zaterdag, woensdag, en vrijdag groep zijn een boomhut aan het maken.  De 
boomhut staat bij het voetbalveld. Vanuit de boomhut is er een fantastisch zicht 
op het voetballen. Verder kun je er lekker in chillen. 
We zijn er nog steeds mee bezig en veel mensen werken hieraan mee. Op dit 
moment zijn we bezig met pallets dit willen we gebruiken voor de onderkant en 
zijkant. Voor het dak gebruiken we 2 platen zodat we het droog houden 

Belangrijke regel: de hut is van iedereen!!! 

Auteur: Levi Z 

Auteur: Levi V & Gavi  



 
 
 

 

                                          De paarden  

Mientje krijgt medicatie want ze heeft pijn aan haar been. Ze krijgt nu ook ander 
hooi omdat ze het andere een verkeerde werking had op Mientje. 
Olaf en Mientje verliezen nu hun winter vacht, de halve vacht is er nu al af. Olaf 
is heel eigenwijs hij trekt, hij beukt en hij eet heel veel hooi. Gelukkig zijn de 2 
nog wel vriendjes. 
Olaf en Mientje gaan wanneer de boerderij verbouwd wordt ze worden verhuisd 
naar de schuur van Arjan.  
Verder hebben de paarden een nieuwe weide met een heel nieuw hek.  
Ze staan er nog niet in want er moet nog schrikdraad komen. 

Auteur: Lianne & Willeke 

Fotografen: Jelano & Luca 
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Artikelen  
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Omdat iedereen aan de Hosvazze krabbel mag werken, hebben 
wij ook een paar op zichzelf staande artikelen.  
Hier kun je 2 van deze artikelen lezen, en zie je een paar foto’s 
van afgelopen tijd.  

Auteur: Nick  

Auteur: Jelano 



 
  

  

Interview Dorianne (stagiaire)  

• Wanneer ben je begonnen? 

September 2019 

• Hoe lang loop je stage? 

10 maanden  

• Wat vond je van de eerste keer? 

Ik vond de eerste keer erg moeilijk. 
Dit komt ook omdat ik uit Frankrijk kom  
en de Nederlandse taal nog aan het leren ben. 

• Wat vind je het leukste op de boerderij? 

Dieren, en knutselen 

• Waarom ga je weg? 

Ik ben klaar met stage, en moet na de vakantie  
weer naar school  

• Wat is je lievelingsdier? 

Konijnen en paarden 

• vind je het jammer dat je klaar bent met stage? 

Ja, ik vind het zeker erg jammer. Ik heb het erg naar mijn zin gehad hier op de boerderij.  

• Wat heb je geleerd op de zorgboerderij? 

Ik heb de Nederlandse taal beter geleerd, het voorbereiden van activiteiten, en ik heb 
leuke mensen leren kennen. 

• Wat neem je uit deze stage mee?  

Ik heb veel geleerd, en herinneringen gemaakt hier op de boerderij. Dit zal ik niet snel 
vergeten.  

• Kom je nog afscheid nemen? 

Ja tuurlijk doe ik dat!!  

• Kom je nog eens een keer langs op de boerderij? 

JAAAA! 

Interviewer Sterre  



 
 

                              De Pipo wagen 

Marietje kwam de pipo wagen tegen en heeft dit Melanie laten weten. Marietje 
dacht dat de boerderij hier wel wat mee kon doen.  
De pipo wagen is gekocht voor één krat bier, dat is nog eens een goede deal! 
 
het opknappen wordt een groot project. Iedereen kan hierbij helpen met knutselen, 
timmeren, zagen en verven. Uiteindelijk wil Melanie er stoelen in zetten, en voor 
de pipo wagen een tuintje maken.  
 
Wanneer de pipo wagen af is wordt het een rust/chill ruimte.  
Het wordt dus geen extra speelplaats! 

 

 

 

Auteur: Dario & Tijn 

Fotografen: Jelano & Luca 
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