De Flintenhoeve Orvelte-Wezup opent haar deuren voor
jonge mensen met dementie.

Van links naar rechts: Tom Houx, Albert Hilbrands, Monique Bruinsma en Wybo Berk

Op een schilderachtige plek onder de hoge bomen in Orvelte ligt zorgboerderij de
Flintenhoeve.
Tot nu toe konden mensen die langere tijd uit het arbeidsproces zijn geweest of er om wat
voor reden dan ook niet aan deel kunnen nemen, hier mee werken met allerlei agrarische
activiteiten. Dit onder begeleiding van Albert Hilbrands, bio-boer-begeleider en Tom Houx,
begeleider. Naast de boerderij in Orvelte met o.a. kleinvee, een kaasmakerij en een
kaaswinkel, is er ook nog de biologische boerderij in Wezup met 100 melkkoeien. Het
uitgangspunt in het zorgaanbod zijn de mogelijkheden van mensen en het zoeken naar hun
kracht.
Nu de zorgboerderij op deze wijze naar aller tevredenheid een vijftal jaren functioneert, wil
zij de deuren openen voor een nieuwe groep, namelijk mensen die op jongere leeftijd
geconfronteerd worden met geheugenproblematiek, met dementie. Er zijn in Drenthe
weinig passende dagactiviteiten voor deze doelgroep te vinden. Vaak worden zij
ondergebracht in de reguliere dagopvang bij oudere dementerenden. De meesten zijn daar

echter niet op hun plek. Jonge mensen met dementie (40 jaar en ouder, maar zelfs jonger
komt voor) zijn vaak nog fit en fysiek tot veel in staat. Ook het feit dat zij al op jonge leeftijd
steeds meer de regie over hun leven los moeten laten, zorgt vaak voor heftige emoties. Het
opgeven van rollen als bijvoorbeeld opvoeder en kostwinner, maar ook het loslaten van
verantwoordelijkheden op het gebied van de rol in de maatschappij, brengen specifieke
problemen met zich mee. De activiteiten van de reguliere dagopvang zijn dan ook meestal
niet helemaal passend voor jonge mensen met dementie.
Om het nieuwe aanbod vorm te geven hebben de eigenaren van de Flintenhoeve
samenwerking gezocht met Beter Thuis Wonen Thuiszorg. Deze organisatie staat voor de
beste zorg voor iedereen, afgestemd op de persoon, maar vooral ook mèt de persoon. Het
geloof in mogelijkheden en oplossingen, naast het mogen zijn wie je bent, past goed bij de
visie van de samenwerkende partijen op zorg voor jonge mensen met dementie. Het
begeleidingsteam van de Flintenhoeve is uitgebreid met een verpleegkundige van Beter
Thuis Wonen, Monique Bruinsma.
De leeftijd van een persoon is niet altijd bepalend voor hoe iemand in het leven staat
daarom kan er individueel gekeken worden of de Flintenhoeve een zinvolle
dagbestedingplek voor iemand zou kunnen zijn. Er wordt gewerkt met kleine groepen
waarin de behoeften, de mogelijkheden en het plezier van de mensen centraal staan.
Vanaf deze week zijn jonge mensen met dementie welkom op de Flintenhoeve. Vooralsnog
zal er gedurende 1 dag per week de mogelijkheid zijn voor dagbesteding. Op geleide van
vraag en mogelijkheden zal dat uitgebreid kunnen gaan worden.
De samenwerkende partners zijn heel blij met deze nieuwe mogelijkheid voor jonge mensen
met dementie om te kunnen genieten van een zinvolle daginvulling in een agrarische
omgeving.

Meer weten?
Neem dan contact op met Albert Hilbrands, Tom Houx of Monique Bruinsma via:
De Flintenhoeve: 0523 – 322235 (Albert en Tom)
Beter Thuis Wonen: 0528 – 341162 (vragen naar Monique)
Of via de mail: deflintenhoeve@online.nl of info@beter-thuis-wonen.nl

