Corona-nieuws – Nieuw advies aan zorgboerderijen en hulpverleners
De verstrengde maatregelen die ons vanaf 18 maart 2020 door de federale overheid worden opgelegd
tegen de verspreiding van het coronavirus, nopen ons tot een bijsturing van het advies dat we op
donderdag 12 maart hebben uitgestuurd.
Steunpunt Groene Zorg vzw roept ieder op om zijn verantwoordelijkheid op te nemen. Speciale
situaties vragen om speciale maatregelen. Laten we allen aan hetzelfde zeel trekken.
Draag zorg voor elkaar en voor jezelf!
Het team van Steunpunt Groene Zorg vzw
Annelies, Els, Katlijn, Mieke, Sanne, Willem

Advies: opschorting van alle lopende zorgboerderijovereenkomsten
De federale regering legt op dat burgers hun woning enkel verlaten voor noodzakelijke en dringende
redenen.
In opvolging van deze richtlijn adviseert Steunpunt Groene Zorg om alle lopende
zorgboerderijovereenkomsten op te schorten voor de duur van de noodmaatregelen tegen de
verspreiding van het coronavirus.
Bij vragen of onduidelijkheden kan je contact nemen met de provinciale consulent van Steunpunt
Groene Zorg.
Annelies Geeraerts 0477/63 29 88 - provincie Limburg
Sanne Van Looveren 0475/87 09 72 - provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant
Mieke Braet 0471/76 65 36 - provincie Oost-Vlaanderen
Els Roelof 0473/63 08 91 - provincie West-Vlaanderen

Contact houden met jouw zorggast
De strikte beperkingen van sociale contacten buiten het eigen gezin, hebben gevolgen voor de
zorggasten en zorgboerderijen die een band hebben opgebouwd.
Elkaar missen, de routine die anders wordt, je afvragen hoe het ermee gaat, wat er gebeurt op de
boerderij, …
Dit uitspreken en hierbij stilstaan, kan al een eerste stap zijn.
Maak eerst wél afspraken tussen begeleider en zorgboerderij over
✓ Of de behoefte er is
✓ Of contact wenselijk is (om wat voor reden ook) en vraag/geef uitleg
✓ Welk contact kan én mag
✓ Via welke kanalen er wel contact kan zijn
✓ …
Zorggasten die residentieel verblijven zijn in “gezelschap”.
Zorggasten die vanuit thuissetting vertrekken, of die alleen wonen, zijn in deze tijden nog meer
afgesneden. Als je als zorgboerderij van je zorggast signalen krijgt waar je ongerust over bent, neem
dan zeker contact op met de professionele begeleider! Deze blijven bereikbaar telefonisch of per mail,
en zijn meest aangewezen personen om de zorggast bij te staan.

Maar hierbij toch wat tips om deze periode te overbruggen.
Hebben zorggast en zorgboer mekaars GSM-nummer, of via mailadres van de leefgroep of zorggast
Zorgboer stuurt
• een foto van de boerderij
• van de laarzen van de zorggast die op hun plekje staan
• foto van de favoriete taak
• foto van het favoriete dier
• foto van nieuw kalf, biggetje, groenten klaar voor oogst, tuin die in bloei gaat, ..
• een foto van een taakje dat de zorggast niet graag doet
• een selfie van het gezin van de zorgboer
• …
Zorggast stuurt
• een foto van zijn nieuwe daginvulling in deze coronatijden
• een foto van zijn wandeling die dag
• foto van de leefgroep waar hij verblijft
• hoe hij de taken die hij op de zorgboerderij zou doen, toch thuis of in de leefgroep doet
• een selfie
• ….
Een kaartje met een tekstje per post opsturen, kunnen ze bekijken en koesteren. Of een tekst mailen
die kan afgeprint worden of voorgelezen aan de zorggast.
Een kort verslag van wat er op de boerderij gebeurd is die week: kalfjes bij, biggetjes vertrokken,
oogst uit de serre, …
Laat ze eens bellen met elkaar, als het kan via skype, zodat ze mekaar ook even zien.
Hou de communicatie misschien best voor de dagen dat de zorggast op de boerderij zou komen. Zo
hou je de structuur er in.
Bij de herstart is het alsof de periode van afwezigheid er niet geweest is.
Dit is niet verplicht natuurlijk!
Hou het veilig!

Corona : iedereen voelt het
Tot slot willen we een hart onder de riem steken van jullie, zorgboerderijen.
Naast het wegvallen van de zorgactiviteiten kan deze crisis ook op andere manieren zijn negatieve
gevolgen laten voelen voor jullie bedrijvigheden.
Steunpunt Groene Zorg wenst jullie alleszins alle sterkte toe!!!

