vrijdag, 14 september 2012

ZORGPROJECT Hoeve Braamhorst in Baarlo biedt tal van activiteiten voor mensen met (fysieke) beperking

‘Meer dan bezigheidstherapie’
Frank Selen uit Baarlo heeft
zich op een nieuwe markt
gestort. Hij is behalve hovenier ook zorgondernemer
en biedt mensen met een
beperking de kans hun talenten en kwaliteiten te ontwikkelen. Het verhaal achter Hoeve Braamhorst.
door Gertie Driessen

D

e term zorgboerderij
wil Frank Selen nadrukkelijk mijden. Hoeve
Braamhorst is veel
meer dan dat, vinden Selen en Edgar van Kessel van de Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL)
die eveneens bij het project betrokken is. „Het is geen bezigheidstherapie die we bieden. Geen kleien om
het fröbelen. Mensen met een beperking krijgen hier de kans hun
kwaliteiten te ontwikkelen. Datgene te doen waar ze goed in zijn, ondanks hun (fysieke) handicap”,
zegt Van Kessel.
Braamhorst richt zich in eerste instantie op cliënten van SGL. Mensen wier leven van de ene op de andere dag een andere wending heeft
genomen door een ongeval, ziekte
of beroerte. Zij kunnen op de grote
hoeve kiezen uit tal van activiteiten. Wie ambachtelijk bezig wil
zijn, kan in de houtbewerking terecht waar allerlei soorten meubels
worden vervaardigd. Creatievelingen werken in Het Atelier, waar Selens partner en bloemiste Nicole
bloemstukken vervaardigt. Zij kunnen er schilderen, bloemstukken of
cadeauverpakkingen maken, producten uit de houtbewerking de finishing touch geven of schalen en
potten bakken. Liefhebbers van het
agrarisch leven werken in de
(groente)tuin, verzorgen de pony’s
en vervaardigen streekproducten
(jam, vruchtensap) van het eigen

Annie Verhaag werkt onder begeleiding van Nicole aan een bloemstuk, terwijl Wim Meevissen de laatste hand aan een tafel legt.
fruit. De spullen die de cliënten maken, worden deels verkocht in het
winkeltje in Het Atelier. „Maar productie is geen doel op zich”, benadrukt Selen. „We zijn geen sociale
werkplaats. Al stimuleert het cliënten natuurlijk wel als hun werk verkocht wordt. Zoals we allemaal
waardering willen in ons werk.”
Tijd voor ontspanning is er ook.
Op het zeven hectare grote perceel
ligt een dierenweide met visvijver,
waar de liefhebber een hengeltje
uit kan gooien. In een rustkamer
kunnen cliënten een dutje doen.

Een giga schuur vormt een perfecte
locatie voor paas- en kerstshows of
optredens waar ook de ‘gewone’
burger welkom is. Die kan op zomerse dagen tevens neerstrijken op
het boerenterras.
Selen kocht de hoeve - destijds een
gemengd boerenbedrijf - in 2007.
De hovenier wilde er een zorgproject realiseren vanuit de vraag van
de markt. Hij nodigde tal van zorgorganisaties uit om mee te brainstormen over de invulling. Uiteindelijk ging hij met SGL in zee,
maar in de toekomst wil hij zich

ook op andere doelgroepen gaan
richten. Ruimte is er genoeg, want
inmiddels heeft de Baarlonaar vlakbij een tweede boerderij aangekocht, waar hij zijn zorgproject verder wil ontwikkelen. Het doel: ondernemen en zorg verbinden.
Daarmee speelt Selen tevens in op
veranderingen die er in 2014 aan
zitten te komen. De begeleiding
van mensen met een beperking
wordt dan overgeheveld van volksverzekering AWBZ naar de WMO.
Dat betekent dat gemeenten verantwoordelijk worden. Peel en Maas is
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druk doende met het opzetten van
zogeheten zorgarrangementen.
Maatwerk voor kwetsbare burgers,
dat uitgaat van hun wensen en hun
kracht. Van wat ze nog wél kunnen
in plaats van wat ze niet meer kunnen. Dat is precies wat de Baarlose
ondernemer met Hoeve Braamhorst voorstaat.
Vrijdag 26 oktober houdt SGL op Hoeve Braamhorst een themabijeenkomst
over ondernemen en zorg. Zondag de
28ste is er een open dag.
info: www.hoevebraamhorst.nl

