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Het is al een tijdje geleden dat er hier een nieuwsbrief is verschenen, dus wij vonden het hoog 
tijd om dit weer op te pakken! In deze nieuwsbrief stellen wij een aantal nieuwe mensen voor 
en kunnen jullie zien wat wij de afgelopen tijd voor leuke dingen hebben gedaan.

Ik ben Charlotte Aronds en ben hier sinds september aan het werk als
Pedagogisch medewerker. Ik ben afgestudeerd van de opleiding 
Pedagogiek te NHL Leeuwarden. Tijdens mijn opleiding heb ik de minor
Hulpverlening met paarden gevolgd. Ik heb tijdens de minor geleerd om 
paarden spelenderwijs en doelbewust in te zetten om met kinderen te 
werken aan de ontwikkeling en doelen. Ik houd mij in het driestroomhuis 
bezig met dagbesteding. Aan de hand van verschillende educatieve 
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Hallo mijn naam is Marinda Bakker 18 jaar en woon al mijn hele leven op 
het Waddeneiland Terschelling. Ik volg de opleiding Maatschappelijke 
Zorg niveau 3 in Leeuwarden. Mijn hobby’s zijn; paardrijden, creatief 
bezig zijn, leuke dingen doen met de buurtkinderen, neees en nichtjes, 
Dingen ondernemen met de vrienden groep. Wat ik hoop te leren dit 
jaar is; hoe ik goed kan communiceren met de kinderen en door de ogen 
van het kind leer kijken. 
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Hallo mijn naam is Marinda Bakker 18 jaar en woon al mijn hele leven op 
het Waddeneiland Terschelling. Ik volg de opleiding Maatschappelijke 
Zorg niveau 3 in Leeuwarden. Mijn hobby’s zijn; paardrijden, creatief 
bezig zijn, leuke dingen doen met de buurtkinderen, neefjes en nichtjes, 
dingen ondernemen met de vrienden groep. Wat ik hoop te leren dit 
jaar is; hoe ik goed kan communiceren met de kinderen en door de ogen 
van het kind leer kijken.

Ik ben Charlotte Aronds, 27 jaar en ben hier sinds september aan het werk 
als Pedagogisch medewerker. Ik ben afgestudeerd van de opleiding 
Pedagogiek op het NHL te Leeuwarden. Tijdens mijn opleiding heb ik de  
minor Hulpverlening met paarden gevolgd. In het werken met kinderen 
maak ik graag gebruik van mijn ervaring als paardencoach. Ik werk spe-
lenderwijs met behulp van Equitherapie samen met kinderen aan hun leer 
of hulpvraag. Ik houd mij in het driestroomhuis bezig met het geven van 
dagbesteding. Verder in deze nieuwsbrief is meer informatie te lezen over 
zowel de dagbesteding als het coachen met paarden.

Het is al een tijdje geleden dat er hier een nieuwsbrief is verschenen, dus wij vonden het hoog 
tijd om dit weer op te pakken! In deze nieuwsbrief stellen wij een aantal nieuwe mensen voor 
en kunnen jullie zien wat wij de afgelopen tijd voor leuke dingen hebben gedaan.

Ik ben Ilja, ik ben 21 jaar en ik doe mijn jaar stage bij het driestroomhuis. 
Ik ben hier 32 uur per week aan het stage lopen. Ik volg de opleiding  
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening op het NHL. Binnen mijn  
opleiding volg ik het uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker. In mijn vrije tijd rij 
ik paard, ga ik graag leuke dingen doen met vriendinnen en doe ik graag 
aan fotografie. Deze stage is voor mij een leerzame uitdaging. Dit is omdat 
je bij deze stage met allerlei verschillende taken te maken krijgt. Ik hoop 
hier door zo veel mogelijk te leren en breed inzetbaar te zijn.
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Eind augustus is er hier in het gezinshuis een nieuwe pleegzus komen wonen, Felicia. Ze 
is de zus van Jason. Ze is net 16 jaar en loopt stage op een trainingsstal en gedeeltelijk 
hier. Ook zit ze op paardrijles en is ze aan het solliciteren voor een bijbaantje.

En als laatst stellen wij voor: nog twee nieuwe bewoners in het driestroomhuis! Deze 
konijnen komen ons vergezellen. De kinderen vinden het leuk om voor de konijnen 
te zorgen.

Onze kleine Jibbe, die we eerder in de nieuwsbrief
aan jullie voorstelden, is inmiddels een grote hond
geworden!



Klas van Jason op bezoek geweestReuzen!

Zomerschool

De laatste twee weken van de 
zomervakantie zijn de kinderen 
naar de zomerschool geweest.
Hier hadden ze ‘s ochtends een 
programma om op niveau te
blijven en ’s middags gingen ze
allerlei sportactiviteiten doen 
Wat vonden ze het leuk!

We zijn naar de reuzen 
geweest in Leeuwarden.
Dat was toch wel heel 
indrukweekend om in 
het echt te zien.

Activiteiten



Wildlands Emmen

Monkeytown

Gezellig dagje in Monkeytown.We hadden heel Monkeytown
haast voor ons alleen!

Onze eigen waterglijbaan
aan huis!

Dagje naar de dierentuin in Emmen, 

hier de kliekjes!



Heroes & Champions

Met stichting “Het vergeten kind” zijn we een 
weekendje weggeweest met de kinderen. Dit was 
een hele onderneming met 7 kids.  We  werden van 
huis  opgehaald  met de bus. Er waren hier allemaal 
sportactiviteiten georganiseerd, er waren optredens 
van artiesten waaronder Yes-R! En de kinderen kregen 
een stoelshiatsu massage. 

www.driestroomhuis-innijbegjin.nl

http://www.driestroomhuis-innijbegjin.nl
http://www.driestroomhuis-innijbegjin.nl


Zwemmen!

Aquazoo

Voor de 8e verjaardag van Joanne zijn we een gezellig dagje naar Aquazoo geweest.

In de herfstvakantie zijn we wezen zwemmen in Burgum, ook zijn er nog leuke activiteiten in het 
dorp gedaan.



Wist je al dat....

•	 Lysanne is geslaagd voor de opleiding 
Maatschappelijk werk en Dienstverlening!

•	 Elke twee weken hebben wij hier kinderoverleg. 
Tijdens dit overleg bespreken we belangrijke 
onderwerpen, wordt er voorgelezen uit een 
seksueel voorlichtingsboek en kunnen de 
kinderen vragen of wensen uitspreken

•	 Op woensdag hebben we P-dag dit houdt in dat 
wij alles eten wat begint met de p! Patat.. pizza.. 
pannenkoeken etc. 

•	 Jaap en Jannie hebben hun BHV certificaat 
behaald.

Slagharen

Voor de 16e verjaardag van Felicia zijn we een dagje naar Slagharen geweest. Wat een kanjers 
zeg, Charlotte was verbaast dat ze werkelijk overal in durfden!



Tijdens de dagbesteding werken we aan de hand van  
educatieve thema’s. Het thema van vorige maand 
was: emoties. De kinderen hebben veel geleerd 
over emoties en hoe deze te herkennen. We hebben 
bijvoorbeeld spelletjes gedaan waarin de kinderen 
emoties moesten uitbeelden en de andere kinderen 
konden dan raden welke emotie er uitgebeeld werd. 
We hebben behandeld wat je voelt bij welke emotie 
en waar je dat in je lijf voelt, hoe je er dan uit ziet  
etc. Hiervoor hebben we het emotiepakket gebruikt 
waarin een kwartetspel zit over emoties, een werk-
boek en een voorleesboek. We zijn nu begonnen aan 
het thema: Kwaliteiten en talenten. We zetten voor 
het werken aan de thema’s verschillende activiteiten 
in van knutselactiviteiten tot aan verschillende 
actieve activiteiten, activiteiten met de pony en 
dagjes weg. 

Dagbesteding



Paarden leven net als kinderen in het hier en nu. Zij zijn 
sociale wezens en alert op onze non-verbale communicatie. 
Deze communicatie geven zij puur en onbevooroordeeld 
aan ons terug. Paarden zijn heel goed in het spiegelen van 
emoties, voelen energie feilloos aan en scannen continue de 
lichaamshouding van de ander.

Paardencoaching is goed voor emotie regulatie, het ver-
groten van het zelfvertrouwen, omgaan met grenzen, het 
ontwikkelen van verantwoordelijkheidsgevoel en om aan 
allerlei verschillende leerdoelen te werken. 

Paardencoaching

Hoe kun je het paard genoeg vertrouwen geven, zodat hij je durft te volgen langs en over allerlei 
verschillende obstakels. En hoe doe je dat, hoe communiceer je eigenlijk met iemand zonder 
te praten? Hoe zorg je dat jij duidelijk bent in jouw communicatie en het aangeven van jouw 
grenzen en hoe zie je wat de grenzen van een ander / het paard zijn? De kinderen oefenen met 
communiceren via lichaamstaal en nemen het paard mee over obstakels met en zonder vast te 
houden aan een touw, een hele uitdaging! 

Je laten leiden met je ogen 
dicht, durven vertrouwen op 
een ander.



Ik schrijf omdat ik wil schrijven
dat ik gelukkig ben.

Op een dag zal het zover zijn
en zal ik schrijven – 

met mijn tong tussen het puntje van mijn 
tanden en met rode oren en rode wangen:

ik ben gelukkig

Als ik daaraan ooit nog twijfel en meen dat 
ik verdrietig ben of de wanhoop nabij of zelfs 

reddeloos verloren,
dan kan ik altijd opzoeken wat ik werkelijk 

ben: gelukkig.
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