
Nieuwsbrief        Juni 2016 

Intro 
 
We zijn inmiddels in de zonnige maand juni beland en gezeteld zoals de meeste van jullie weten in 

het Friese dorpje Suwâld. 

We kijken terug op een paar hectische maanden met veel gezwoeg, gesjouw en regelzaakjes. Maar 

het was voor ons en de ontwikkeling van het gezinshuis het dubbel en dwars waard. Deze boerderij is 

omgetoverd tot de mooiste woonboerderij van Suwâld. De kids kunnen hier heerlijk genieten van het 

grote terrein. Hier hebben we een grote volière met kippen, parelhoenen en duiven.  

Een groot weiland waar de kinderen heerlijk kunnen rennen, vliegen en spelen. 

Actueel op dit moment 
 
Het einde is in zicht van dit schooljaar… De kinderen hebben over een maandje zomervakantie waar 

we met z’n allen ontzettend zin in hebben. Ze hebben erg hun best gedaan op school en de 

verhuizing heeft geen enkele belemmering geleverd. De taxi ritten zijn hartstikke goed verlopen, 

ondanks dat het eventjes wennen is met een nieuwe taxi chauffeur en een andere omgeving. Diane 

en Micheal zitten nu gezellig samen in een taxi, Emmanuël heeft een privé chauffeuse. Maar Diane 

heeft het ’s middags altijd erg goed voor elkaar en komt dan ook wel eens thuis in een super deluxe 

Audi, waarbij de deuren voor haar geopend worden (zie foto). Hendrik fietst door weer en wind. 

Eerst deed hij er 6 kwartier over, nu kan hij op een goed tempo het in 3 kwartier fietsen. De bikkel! 

1 Keer in de twee weken bezoeken de kinderen die dat leuk vinden op zondagmiddag de 

Weekendschool Baljée Leeuwarden. Diane heeft een privé juf, dat is Juf Berber. Ze doen hier 

verschillende activiteiten. Dat zijn: workshop fotografie, weerbaarheidstraining (met Rots en Water), 

workshop van de slager (leren om vlees klaar te maken), workshop kunstenaar, bezoek bij Politie, 

Brandweer en de Rechtbank, klimmen op een klimwand in Heerenveen, werken met een 3D printer. 

Maar ook zijn ze op bezoek geweest in MCL ziekenhuis, op de kinderafdeling. Dit vonden de kinderen 

erg spannend. Wat nog ontzettend leuk was dat ze afgelopen zondag, 12 juni 2016, een film 

première hadden. Hier hebben ze hun eigen film laten zien. Diane haar groepje is eerste geworden. 

Een super prestatie! Dit is nog maar een kleine greep uit al die bijzondere activiteiten die de kinderen 

hebben kunnen doen. Ze kunnen terug kijken op een geweldig seizoen, met veel leerzame en 

plezierige momenten. 3 juli hebben de kinderen diploma-uitreiking. Dan is officieel dit seizoen 

afgesloten.  

We zijn hard aan de slag geweest om voor de winter de paarden hier bij de 

boerderij te kunnen onderbrengen. Ze staan nu bij de pensionstal in Zweins. 

Wanneer de paarden hier zijn, is het mogelijk om in de uitgestrekte weilanden en in 

de paardenbak paardrijles te kunnen volgen.  

Bij een boerderij horen beesten en die kun je hier ook vinden. We hebben een 

konijn Bounty, deze heeft vorige week een vriendje erbij gekregen. Dat konijn heet Witje. Verder 

zoals te lezen valt bij de intro, hebben we een grote volière met kippen, parelhoenen en duiven.  



Sport en spel (en natuurlijk ook de andere activiteiten) 
 
Iedere maandagavond gaan Diane en Micheal naar judo les, dit wordt 

mogelijk gemaakt door Spelend Sporten in Leeuwarden. Ze hebben dit 

seizoen 2 slippen gehaald. Toppers! Maandag 13 juni hebben we de 

laatste avond gehad bij de Judo en voor een tijdje weer afscheid 

genomen van het team van Meester Gerben. De kids hebben lekkere 

patatjes en hamburgers gegeten, met een lekker ijsje na. Wat een feest! 

Het zijn ook zulke smikkelaars.  

 

Als het goed is kunnen de beide jongens, Micheal en Emmanuël, beide 

voor de zomervakantie afzwemmen. Dan hebben ze diploma A in de 

pocket en gaan we verder met diploma B. Micheal zwemt nu nog bij het 

Kalverdijkje in Leeuwarden en Emmanuël heeft zwemles in Burgum. 

Hendrik speelt voetbal bij voetbalclub Blauw Wit in Leeuwarden. Hij is een fanatieke speler en traint 

twee keer in de week, op zaterdag heeft hij altijd een wedstrijd. Hendrik is trouw aan de voetbalclub 

en wil liever niet in de buurt van Suwâld voetballen. Het seizoen is sinds een paar weken afgelopen. 

Hij heeft nu een tijd van rust.  

 

Op de boerderij 

Met de afgelopen warme zomerdagen hebben we verschillende wateractiviteiten gedaan, zoals 

flessenvoetbal wat bij de kinderen erg in de smaak viel. Blikspuit met vele goeie verstopplekken die 

hier op het terrein zijn te vinden.  

De kinderen bieden geregeld hulp aan ons in het onderhouden van de 

tuin. Zo hebben we 3 weken geleden een ei gevonden tussen de planten, 

de jongens hebben een fantastisch verhaal bedacht dat de buren hun 

kippen waren ontsnapt en een ei hadden verstopt zodat de kip later 

terug kon komen om hem uit te broeden. 

 

 

 



De kids kunnen zich heerlijk vertoeven in het tuinhuisje waar ze geregeld 

politiebureautje, indiaantje, cowboy en vader & moedertje spelen. Niks is ze te gek en de 

fantasie gaat op de vrije loop!  

Schoolreisjes 
 

 

Hendrik is net terug van schoolkamp, hij heeft het erg naar zijn 

zin gehad. Slingeren met een touw over het water en veel 

grappen en grollen met weinig slaap en veel gamen.  

 

Diane is twee dagen naar Eernewoude geweest op schoolkamp. Daar heeft 

gekanood, natuurlijk met de kano over de kop. Gelukkig heeft Diane 

diploma A en B! Ze heeft macaroni gegeten en genoten van het mooie 

weer. Ze kwam uitgeblust weer terug en lag dan ook ’s avonds vroeg te 

knorren in haar bedje. 

Micheal gaat aankomende vrijdag, 17 juni 2016, naar het nieuwe Wild 

Lands in Emmen. Hier verteld hij al weken over. Hij is ontzettend enthousiast en heeft er heel veel zin 

in. 

Emmanuël gaat naar het natuurpark in Rijs en hij is de gelukkigste man op aarde, want Jannie gaat 

met hem mee als begeleider. Wie wil dat nou niet?! 

Gekke momenten 
 
Voor ons en de kinderen hadden we voor het eerste een dorpsfeest. We werd ontzettend hartelijk 

verwelkomt en zijn vrijdagmiddag al gezamenlijk gestart met patatjes eten, spelletjes doen in het 

dorp en luidkeels meezingen op de muziek tijdens het dorpsfeest.  

Met Jannie en Elynne zijn kids wezen wandelen in de bossen van Appelscha. We hadden de mooie, 

dikke bak mee, oftewel de Landrover. Met daarin Emmanuël, Micheal en Diane. Toen we op het 

terras zaten begon het ineens enorm te regenen, het kwam met bakken uit de lucht vallen. We 

hebben heerlijke biologische bitterballen zitten verorberen en zijn daarna vol nieuwe energie weer 

naar huis gegaan. 

Emannuel is met Jannie getrouwd op 7 juni 2016, de ringen volgen nog. Die zijn inmiddels ook 

gemaakt van Loom elastiekjes. Hier zijn Emmanuël en Diane erg goed in en doen dit met twee 

vingers in de neus. Als Nanneke er naar kijkt, snapt ze er al niks van. Maar goed, wij hadden vroeger… 

Het andere gekke moment was dat Micheal met Jannie naar Ibiza wil voor vakantie, en later aan 

Nanneke vraagt wat Ibiza is.  

Op een maandagmiddag heeft Nanneke het heft in eigen handen genomen. Nanneke houdt van kleur 

en wilde dan ook al te graag de stoute schoenen aantrekken en met een bak verf de boerderij op 



pimpen. Maar helaas Jaap en Jannie zijn meer van het saaie zwart wit en willen graag rust, reinheid 

en regelmaat laten zien in hun huis. Nu de laatste dagen van Nanneke eraan zitten te komen hebben 

we toch maar bedacht om er samen nog een gekke boel van te maken. Alle kinderen hun voeten zijn 

geverfd en deze hebben we op een canvasdoek gezet. Er komen hele mooie creaties in de boerderij 

te hangen en Nanneke is ook nog tevreden gesteld   

 

 

 

 

 

 

 

We zijn ook nog naar een eredivisie wedstrijd geweest van het meidenvoetbal Heerenveen - Twente, 

helaas heeft Heerenveen verloren. Er waren kinderen bij niet nog nooit een echte voetbalwedstrijd 

hadden gezien en keken dan ook de ogen uit in het stadion van Heerenveen. Bijzondere ervaring! 

 

 

 

 

Kinderfeestjes 
 
Zaterdag 27 februari heeft Micheal zijn kinderfeestje gehouden. Dit was onder speciale condities. 

Met de connecties van Spelend Sporten heeft Micheal met zijn vriendjes en vriendinnetjes een ski-les 

aangeboden gekregen, die is gegeven door judo meester Gerben. Hij is in zijn vrije tijd werkzaam bij 

de Skischool in Leeuwarden. Op de Rijd hebben we taart gegeten en heeft Micheal cadeautjes 

gekregen en daarna zijn we wezen skiën, klimmen op de klimmuur en glijden van een baan. De 

kinderen vonden het stuk voor stuk ontzettend spannend en pisten bijna in de broek van angst, maar 

ze hebben een waanzinnig mooie middag gehad! 

 

 

 

 

 



 

 

Zaterdag 11 juni heeft Diane haar kinderfeestje gehouden. Dit was in en rondom de boerderij. Het 

was lachen, gieren, brullen. Vooral met het buik glijden, wat Diane fantastisch vond. We zijn 

begonnen met het eten van een hele speciale Minion taart en hadden uit leuke glaasjes versierd met 

suikerrandjes en een rietje een lekker drankje. In de middag spelletjes met moeras oversteken en 

een verkleed party. Later nog een speurtocht, waar we natuurlijk alle ruimte voor hadden buiten. 

Ondanks dat de zon niet scheen zijn we afgesloten met een waterfestijn in het weiland. Water 

ballonnen gooien en dus buik glijden. Een schitterende middag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afscheid stagiaires 
 
Maureen heeft ons vanwege persoonlijke redenen en rondom haar opleiding Maatschappelijke Zorg 

helaas eerder moeten verlaten dan gepland. Ze heeft een mooie tijd gehad en gaat nog een 

afscheidsfeestje houden. 

 

 

 

 

 

 



 

Nanneke: Woensdag 15 juni is jammer genoeg mijn laatste stagedag bij het Driestroomhuis. Daar 

baal ik ontzettend van en ik heb een geweldige, leerzame en bijzondere tijd hier gehad. Ik zal de 

kinderen en Jaap&Jannie nooit vergeten en kom dan ook graag nog langs! Aan alles komt helaas een 

eind en er zijn weer nieuwe dingen die op mijn pad komen… BEDANKT VOOR ALLES! 

Voorstellen:  

 

Arjen de Vries: 

Mijn naam is Arjen de Vries, ben 23 lentes jong en woon sinds kort in de mooie 

binnenstad van Dokkum. Vanaf eind mei ben ik als vierde jaar SPH student 

begonnen als stagiair bij dit liefdevolle gezinshuis. Ik ben veel als 

activiteitenbegeleider aan de slag geweest bij verschillende instanties, vandaar 

dat ik ook graag activiteiten onderneem met de kinderen hier. Vooral sport en 

spel is helemaal mijn ding. Verder sta ik graag in de keuken, ook al ben ik hier 

nog lerende in met veel tips van Jaap en Jannie. Muziek maken en luisteren past ook bij mij, hier 

hoop ik ook nog iets mee te doen het komende studie jaar bij dit warme gezinshuis.  

Leonynke Veenstra: 

Hallo ik ben Leonynke Veenstra en 27 jaartjes jong, ik ben sinds mei werkzaam 

bij dit warme en sociale gezinshuis. Ik ben woonachtig in de big city 

Leeuwarden en woon samen met mijn vriend Jeroen. Mijn hobby’s zijn festivals 

bezoeken, reizigen, ben gek op lekker eten en sta ook graag in de keuken. 

Gezellig samen zijn met vrienden en familie en niet te vergeten wat bijna elke 

vrouw leuk vind shoppen. Voorheen ben ik werkzaam geweest bij Talant, 

Tjallingahiem en het Praderwillihuis. 

 

 
Marlinda Vos: 

Hallo ik ben Marlinda en ben de oudste van het stel. Ik ben hier als 

facilitair medewerkster voor 21 uur per week, om het huis te 

boenen. Daarnaast ondersteun ik Jaap en Jannie met de kinderen. ’s 

Ochtends haal ik ze uit bed en twee keer in de week help ik ’s avonds 

met douchen en breng ik ze op bed. Mijn hobby’s zijn motor rijden 

en ik ga erg graag op vakantie naar Frankrijk. Dit is mijn favoriete land. 

Aankomende zomer ben ik hier dan ook  3,5 week met de caravan te 

vinden. Ik heb een man en twee kinderen, waarvan weer 1 

kleinkind. Het tweede kleinkind is ook op komst. Voorheen ben ik 

werkzaam geweest bij het Prader-Willi huis. 

 



 

Nanneke van der Heide: 
 

Hallo ik ben Nanneke van der Heide en ben hier de jongste blom! Nog maar 20 

jaar oud. Toch fijn tussen al dat oude soort hier, kan ik de boel tenminste nog 

een beetje fris houden ;) Mijn stekkie is in Akkrum, wat als het goed is niet héél 

lang meer is. Ik ga namelijk na de zomervakantie beginnen met de studie SPH en 

wil dan ook graag m’n eigen huisje creëren. Waar deze plek ook zal zijn, het zal 

een warm nest worden! In mijn vrije tijd dans ik graag en spreek ik veel af met 

mijn lieve vriendinnetjes. Ik houd van spannende boeken lezen, alleen heb ik er 

helaas geen tijd voor. Nu het zomerseizoen eraan komt, strûn ik alle festivals af 

en maken we er een dolle boel van. Ik ben over een paar weken officieel 

geslaagd voor de opleiding Maatschappelijke zorg, Persoonlijk begeleider 

gehandicaptenzorg niveau 4. Ik werk in de avonduren bij verzorgingshuis Leppehiem in Akkrum met 

de dementerenden en verder ben ik veel werkzaam met kinderen.  

Lysanne Keizer : 

Lysanne is een dochter van de eigenaren en daarnaast ook één van 

onze werknemers. Lysanne is 21 jaar en volgt de opleiding 

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Naast deze opleiding 

begeleidt zij meerdere kinderen met een beperking. Lysanne zal 

leuke activiteiten en uitjes gaan organiseren met de kinderen.  

Lysanne is bevoegdheid om paardrijles te geven en zal de paardrijlessen verzorgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bijzonder gevoel 

Kriebels in mijn buik, 
als vlinders fladderen ze rond. 
Alsof ze hun weg niet kunnen vinden, 
maar wel loskomen van de grond. 
 
Als een roos nog in de knop, 
maar die langzaam open gaat. 
Om vervolgens te ontwaken, 
en dan in een prachtige bloei staat. 
 
Als een mooie regenboog, 
Waarvan de kleuren niet vervagen. 
Door de gevolgen van de zon, 
die de regenbuien hebben verjagen. 
 
Als magische witte sneeuwvlokken, 
die ronddwarrelen in mei. 
Een ware winterwonderland, 
met de voorjaarszon erbij 
 
Wauw,ik voel me geweldig, 
ik voel me speciaal en goed. 
Ik denk niet dat je in de gaten hebt, 
wat het gezinshuis ‘’in nij begjin’’  allemaal met me doet. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Nog eventjes een paar foto’s! 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Groetjes van Jaap&Jannie, Lysanne&Elynne, Hendrik, 

Diane, Emmanuël, Micheal, Nanneke, Arjen, Leo-

Nynke, Marlinda en Robbie!  


