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Graag geven we jullie weer een update. We hebben het zaagseizoen goed
afgesloten. De knotszondag was een groot succes! We hebben zo’n twintig
stuks weten te knotten met een gezellige groep mensen!
In de winter hebben we veel bomen uit het bos gezaagd en deze met onze
nieuwe zaag/kloofmachine weten te verwerken tot mooie blokken voor in
de kachel. Ze liggen alweer te drogen.
Nu lente met al wat zomerse dagen. Er is een nest jonge zwanen die in de
gracht zwemmen rondom het landhuis. De bloemen in de bloemenweide
bloeien bijna, het gras is mooi groen en het oogsten in de moestuin is
begonnen!
De uitslag van de Raad van State (RvS), na de zitting van 8 januari, heeft
lang op zich laten wachten. Gemiddelde termijn is 6 weken. Begin mei
werd duidelijk dat de RvS het hele bestemmingsplan heeft vernietigd. Dat
wil zeggen dat alle jaren van tekenen, investeren, hoop en plannen niet
heeft geleid tot waar we nu wilde staan; groen licht en start bouw
kapschuur op het nieuwe terrein. Een tegenslag waar we dagelijks last van
hebben. Een bureau gaat starten met onderzoek en toetst het hele plan aan
de zogenaamde “ladder der verstedelijking”, een wet die gaat over
nieuwbouw in landelijk gebied. Bij een positief advies gaan we het traject
opnieuw in wat betekent het dat we de hele cyclus opnieuw moeten
doorlopen inclusief wachttijd bij de RvS.
Sinds de gemeenten verantwoordelijk zijn en de budgetten beheren voor de
zorg; WMO, participatiewet en Jeugd, is er veelvuldig overleg met hen
over individuele deelnemers op de zorgboerderij. Voor de mensen in de
sociale wijkteams en voor mij een hele klus om dat in goede banen te leiden.
De Brandrode Runderen hebben de winter goed doorstaan en binnenkort
komt er een stier in de wei die ervoor moet zorgen dat we volgend jaar
kalfjes hebben. Daar verheugen we ons op. Het vlees van Jeroentje smaakt
bijzonder goed. Er is nog voldoende vlees te koop!
We hebben nieuwe picknicktafels gemaakt en die zijn weer mooi en
robuust. We verkopen deze graag. Voor onszelf hebben we een nieuwe
mega tafel gemaakt van 5 meter lang. Plaats voor iedereen!

In het winkeltje en op het theeterras begint het ook weer drukker te
worden. In de winter was het erg rustig met wandelaars die het Pieterpad
lopen. We zijn elke vrijdag (Macha en Mitchell) en 2 zaterdagen per
maand open. Op zaterdag versterkt Dirkje Macha. Lekkere producten van
kleine producenten uit de omgeving kunnen worden gekocht en worden
verwerkt in de lunchgerechten. Wandelroutes over het landgoed kunnen
worden afgehaald en kadopakketjes samengesteld.
Na jaren als begeleider te hebben gewerkt is Anne niet meer werkzaam bij
MAROPE. Chantal heeft haar studie afgerond (SPJ4) na een heel goed
stagejaar bij MAROPE. De hulpverlening krijgt er een krachtige
werkneemster bij. Twee stagiaires van de praktijkschool hebben hun stage
jaar met meer dan een voldoende afgerond. Een stagiair gaat naar een
betaalde baan en de ander gaat naar het volgende niveau. Een jongen
heeft het examen kettingzagen niveau 1 behaald.
Er is een andere landrover aangeschaft! De zwarte uit de109 serie, stuur
rechts; onze oude vertrouwde rammelbak uit 1984, was helemaal op. Er is
nu een superdeluxe Discovery TD5, maar wel tot trekker omgebouwd!
De extra ruimte in onze schuur is er nog niet, maar zit er wel aan te
komen. Meer ruimte betekent een echte houtwerkplaats met zaagtafel, een
grotere kantine, een gespreksruimte en een opslagruimte.
Ondanks een grote tegenslag gaan we optimistisch verder en wordt ook
onderzocht of we het begeleid wonen op een andere manier vorm kunnen
geven.
Onze website is vernieuwd : www.marope.nl
Jeroen Hoppen
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Maak een mooie wandeling over het landgoed, proef een broodje
(Brandrode) hamburger of Naegelholt. Er is lekkere koffie of
(munt)thee met verse taart of een lunchgerecht. Kijk wat de
jongens van MAROPE kunnen maken van hout.
Welkom van 10.00 – 17.00 uur. Zegt het voort…
Macha, Romy, Pelle en Jeroen

