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STAETE NIEUWS
Voor woonvoorziening De Beuk Staete & De Eik Staete

December feestmaand
DOOR NANNET DE BRUIJN
Voor u ligt weer een nieuwe Staete nieuws. Hiermee brengen wij u
graag op de hoogte van de laatste nieuwtjes binnen onze locaties. De
zomer is nu echt voorbij. Het wordt weer guur en nat buiten en de
dagen worden weer korter. Daarom maken we het binnen gezellig en
hebben de verwarming en de kaarsjes weer aan. December is altijd de
maand van de leuke feestdagen, eerst Sinterklaas, dan natuurlijk Kerst
en met een spectaculaire afsluiting van het jaar: Oud en Nieuw.
Voor onze bewoners zijn we druk bezig om leuke activiteiten voor te
bereiden. In Koekange zijn we bijna klaar met de verbouw van onze
prachtige kantine. Dit is bij uitstek een plek om een mooie
cateringworkshop te realiseren en daar lopen de voorbereidingen nu
voor. We wensen u veel leesplezier!

Scholing
DOOR NANNET DE BRUIJN
In het afgelopen jaar hebben beide teams de training "GEEF ME DE
VIJF"gevolgd. Dit geldt voor zowel de basis cursus als de
verdiepingscursus. De verdiepingscursus bestond uit maar liefst 20
dagdelen! Eind november wordt deze training volledig afgerond. De
training "Geef me de vijf" is een training die zich specifiek richt op
cliënten in het autisme spectrum. Aankomende jaren zullen we ook
twee keer per jaar een opfristraining faciliteren. Tevens starten we
aankomen jaar ook met het Vlaggensysteem.
De kern van het Vlaggensysteem is:
(1) het adequaat beoordelen van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag,
(2) het bespreekbaar maken van dat gedrag met andere professionele
opvoeders en met de kinderen en jongeren zelf en
(3) het geven van een adequate pedagogische reactie.
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Onze locatie in Koekange: de Hof Staete !
DOOR NANNET DE BRUIJN
Om onze bewoners een zo prettig mogelijke leefomgeving te bieden
waar ze diverse verschillende activiteiten kunnen doen, hebben we een
mooi verblijf gebouwd achter ons paardenverblijf in Koekange.
Hier is naast een fijne ruimte waar we gezamenlijk kunnen lunchen en
koffie kunnen drinken een apart vertrek gemaakt voor creatief bezig
zijn. Veel van onze bewoners vinden dit heerlijk. Ze haken, werken met
klei, bloem schikken, doen aan houtbewerking en maken de mooiste
dingen met veel enthousiasme.
We zijn er trots op dat we deze mooie ruimte met professionele
begeleiding kunnen bieden om de daginvulling zo prettig en
afwisselend mogelijk te maken.
Daarnaast biedt deze locatie dus de faciliteiten voor de paarden
coaching. Samen met onze pony Remedy wordt elke week een dagdeel
met paarden coaching ingericht.
Als straks de kantine klaar is, zijn we echt van alle markten thuis om
mensen een fantastische daginvulling te kunnen bezorgen! Daarnaast
is 50 meter verderop het bos, waar we vele seizoensgebonden,
natuurlijke materialen samen met onze cliënten zoeken voor creatieve
doeleinden. .
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"Ik ben maar
water", zei de
druppel...
"Je schittert",
zei de zon.
WOONVOORZIENING
DE BEUK STAETE
&
DE EIK STAETE
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Paardencoaching in Koekange
DOOR WILLEMIJN DE LANGE
Wat is paardencoaching eigenlijk en waarom doen we dit?
Paardencoaching is niet het coachen van paarden maar het coachen
van mensen met behulp van paarden. Paarden zijn namelijk heel goed
in het spiegelen van emoties. Zij voelen energie feilloos aan en
scannen continue de lichaamshouding van de ander. Met behulp van
het spiegelend vermogen van het paard kan iemand zich bewust
worden van zijn of haar gedrag.
Doordat paarden gedrag en emoties spiegelen komen mensen echt in
contact met hun eigen ik.
Zo kunnen mensen kunnen zich bewust worden van belemmerende
factoren, drijfveren en sturingsmechanismen. Door deze
bewustwording wordt duidelijk wat iemand zou kunnen veranderen of
welke doelen gesteld kunnen worden.
Bij paardencoaching voert de coachee opdrachten uit met een paard.
Er wordt dus niet op het paard gereden, maar het zijn opdrachten
waarbij je vanaf de grond naast, voor of in de buurt van het paard bent.
Je hoeft geen ervaring met paarden te hebben. Sommige mensen
vinden het heel spannend, maar dat is geen probleem. We vinden dan
altijd samen een een manier om te coachen waar de coachee zich
veilig voelt.
Paarden kunnen niet praten zoals mensen, maar communiceren
voortdurend met elkaar. En dat doen ze bij een paardencoach sessie
ook. Ze reageren non-verbaal, instinctief en intuïtief op lichaamstaal.
Paarden herkennen twijfel, zekerheid of onzekerheid, daadkracht, enz.

"Als je doet
wat je deed...
krijg je
wat je
altijd kreeg."
ALBERT EINSTEIN

Door de feedback die het paard geeft krijg je bijvoorbeeld (meer)
inzicht in je eigen manier van handelen en je gedrag. En dat vertalen
we dan vervolgens weer naar jouw dagelijkse leven. Je wordt je veel
meer bewust van je omgeving, je eigen rol daarin en wat je misschien
kunt of wilt veranderen. We hebben in de sessies die we gedaan al
ervaren dat als je verandering wilt, je zelf ook iets anders moet doen
om dit te bewerkstelligen. "Als je doet wat je deed, krijg je wat je had".
Onze bewoners vinden het fijn en genieten zichtbaar van deze mooie
aanvulling op de dagbesteding bij De Staete Groep.
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Catering
DOOR PATRICIA
Als uitbreiding van de dagbestedingsactiviteiten op de locatie in
Koekange is er een onderdeel ‘catering’ geïmplementeerd.
De cliënten zullen salades, broodplanken en hapjes, tapas en
borrelplateaus gaan maken wat een heerlijke toevoeging is aan een
feestje of een drankje.
Ook kan er gedacht worden aan barbecueschotels of gourmetschotels.
De bestellingen worden vers bereidt en zullen bestaan uit diverse
lekkernijen.
Uiteraard kan er rekening gehouden worden met bepaalde voorkeuren
en/of allergieën.
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"Zie de
wereld als
een lopend
buffet...
schep op
wat energie
geeft"
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Verhaal van een bewoner
DOOR DANIËLLE HEYBOER
Hoi, ik ben Daniëlle en ik ben 23 jaar. Ik woon half november drie
jaar bij de Beuk Staete. Ik heb naast mijn ouders een broertje en
een zusje.
Tijdens de dagbesteding doe ik normaal gesproken veel crea en
daarnaast veel kleine klusjes zoals schoonmaken en waterbakken
vullen.
Mijn grootste hobby"s zijn lezen, legpuzzels, podcasts en muziek
luisteren en spelletjes spelen op de laptop.
In Koekange doe ik op maandagmiddag mee aan de Paarden
coaching.

"Het leven
van een mens
is wat zijn
gedachten
ervan
maken."
MARCUS AURELIUS

Ik heb dit wel eens eerder gedaan. Ik vind het leuk om met de
pony bezig te gaan en haar te laten reflecteren.
Tot nu toe vind ik dat het heel goed gaat en ik vind het heel
interessant. Ik heb inmiddels al geleerd om soms dingen op een
andere manier te benaderen als ik graag een andere uitkomst wil.
Ik probeer dan nu op een andere manier te gaan reageren. Ik kan
dat niet altijd toepassen maar bij onze grappenmaker doe ik dat
nu en dat werkt goed.
Ik had voorheen ook al paardenervaring en ben ook vaak op
ponykamp geweest. Ik vind paarden lekker zacht en heel lief en
lekker duidelijk. Hun lichaamstaal is écht. Ze kunnen niet liegen.
En dat kan ik zelf ook niet.
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Creatieve dagbesteding in Koekange
MAAK KENNIS MET: IRMA - MOEDER VAN GLENN
Ik ben Irma, de moeder van Glenn. Glenn woont op De Eikstaete. Na
enige tijd dat Glenn op de Eikstaete is komen wonen, ben ik als
vrijwilliger gaan helpen op de dagbesteding in Koekange. 1x per 2 weken
op woensdagmiddag ben ik samen met een aantal bewoners van de
Beukstaete en de Eikstaete creatief aan het fröbelen.
Zelf ben ik ook altijd in mijn vrije tijd creatief aan het fröbelen. Zo haak
ik veel, doe aan macrame en aan vilten (naald/nat). Daarnaast ben ik
steeds op zoek naar leuke dingen die ik samen met de bewoners kan
maken.
Naaldvilten is zo leuk om te doen, en ook nog eens rustgevend. Dat mijn
zoon vertelde dat zij het ook op de dagbesteding deden, geloofde ik dat
eerst niet, maar tot mijn verbazing was het echt zo.
Eerst hebben we vorig jaar leuke (macrame) engeltjes gemaakt.Deze
hebben we met heel veel plezier gemaakt en er zijn er ook een aantal
verkocht. Ook hebben we samen kleine en grote pompoenen gevild.
Door “corona” lag het helaas enige tijd stil.
In oktober zijn we weer gestart. Elke woensdagmiddag zijn we weer heel
creatief bezig met naaldvilten. De bewoners die meedoen vinden het erg
leuk en zijn zeer enthousiast.
Hoop dit nog heel lang te mogen doen. Het is zo leuk om met deze
mensen te werken.
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"Creativiteit
begint in je
hoofd maar
komt uit je
handen"
ONBEKEND

PAGINA 06

Aankomende activiteiten
November:
Naast alle activiteiten die we deze maand al gedaan hebben
organiseren we deze maand ook nog een heerlijke boswandeling

December
4 december - pepernoten bakken
5 december - sinterklaasavond met warme chocolademelk en slagroom
met banketstaaf
24 december – kerstwandeling
kerstavond – kerstfilm met een hapje en drankje
31 december – oudejaarsavond – spelletjes avond met een hapjesbuffet
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"Te leven is
een gunst,
te weten
hoe is
een kunst.."
TOON HERMANS
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We sluiten dit jaar graag af met onze
kerstwensen voor u en kijk vooral even op
de volgende pagina voor ons mooie
catering aanbod!

"Wegens
doorslaand
succes...
dit jaar weer
een nieuw
jaar!"
LOESJE
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