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W t je ?

Zo waren wij  actief om de takken van de 
gesnoeide fruitbomen te verzamelen en weg te brengen...

bij ons is het alle hens aan dek: iedere winter moeten we de 
knotwilgen knotten en zagen en vervolgens klieven (foto L)  Tijdens de 
pauze is niets zo creatief als dat men zelf voor stoeltjes zorgt (foto midden)



Bezoek onze website op www.kruiskenshoeve.

Sfeerbeeld VZW De Kruiskenshoeve

 
 
 

 
 

 

... Indien u zich wenst uit te schrijven, volstaat het om een mailtje te sturen naar: nieuwsbrief_kruiskenshoeve@hotmail.com ...

Voorstelling nieuwe werkkrachten:

Ter inspiratie voor dit voorstellingstekstje vroeg 
ik mijn vrienden hoe ze mij zouden omschrijven. 
Los van elkaar schreven ze elk deze aspecten 
aan mij toe: creatief, gastvrij en een goesting 
doener. En op één of andere manier lijken me dit 
wel kenmerken die op de kruiskenshoeve goed 
van pas zullen komen. Ik kijk ernaar uit samen te 
werken met de jongeren, Annemie, Robert en de 
vele anderen die deze plek omarmen. En ik ben 
er van overtuigd veel van hen te kunnen leren. 

ik ben Annemie, een van de twee nieuwe begeleiders 
op de Kruiskenshoeve. 
Hoewel ik van opleiding leerkracht Plastische 
Opvoeding ben, heb ik via verschillende jobs als 
opvoeder toch helemaal mijn ding gevonden in de 
Kruiskenshoeve. 
Niets maakt me zo blij als in de natuur met de 
jongeren en de dieren aan de slag te kunnen gaan!
Ik weet dat ik hier enorm veel ga leren van zowel 
Robert als  alle jongeren die hier komen.

Sara (onze pony) en 
Hermelijn (onze ezel) 
zijn nog steeds leuke 
activiteiten voor onze 
jongeren. (foto L)

Met de takjes die veel te 
dun zijn maken we een 
gezellig vuurtje... (foto R)

Kobe:

Annemie


