Novalishoeve is een zorgboerderij op Texel. We bieden zorg aan jongeren en jong-volwassenen met een
psychiatrische zorgvraag en/of licht verstandelijke beperking. Ons doel is om mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt te begeleiden naar passend werk en zelfstandig wonen.
Het leven op de boerderij brengt een vast ritme van activiteit en rust, van dag en nacht, en van de dagen
in de week met zich mee. Ritme is in onze visie een dragende kracht en vormt een belangrijke basis voor
gezondheid. Het ritme van de seizoenen beleef je op een boerderij iedere dag aan den lijve. Het
samenwerken aan zinvolle producten werkt goed voor het zelfbeeld en sociale vaardigheden.
Op ons biologisch dynamisch boerenbedrijf worden melkkoeien, schapen, varkens en kippen gehouden.
Ook verbouwen we groenten.
De producten afkomstig van onze boerderij zijn bestemd voor de handel, veelal retail, horeca en de
toeristische sector, en voor verkoop in onze eigen winkel.
Op het erf staan twee Noord-Hollandse stolpen voor twee gezinnen met daarnaast twee woongroepen. In
de voorstolp zijn ook vier appartementen voor jongvolwassenen die redelijk goed zelfstandig kunnen
wonen.
De Novalishoeve biedt daarmee huisvesting aan 19 jongeren en jong-volwassenen met verschillende
zorgvragen. Ook wordt ambulante ondersteuning geboden aan cliënten die de stap naar een woonhuis in
het dorp hebben gemaakt.
We vormen zo een therapeutische woon-werkgemeenschap met het boerenbedrijf als basis.
De Novalishoeve biedt ook dagbesteding aan cliënten die niet op de Novalishoeve wonen.
Zorg
Er wordt fase gericht gewerkt aan de ontwikkeling van elke client. Het streven is om elke client te
begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk leven. Hiertoe worden de doelen regelmatig met hem of haar
geëvalueerd. Binnen het wonen start je op een groep en kun je doorgroeien naar een appartement in de
24 uur zorg. Vervolgens kun je doorgroeien naar een zelfstandige woning met ambulante begeleiding.
Het (samen)leven en werken op de zorgboerderij zal de grootste rol krijgen om de bewoner zich
evenwichtig te laten ontwikkelen.
De dagbesteding zal voornamelijk bestaan uit werken op de verschillende werkgebieden op en rondom de
boerderij. Als de schoolplicht nog geldt zal er gezocht worden naar passend onderwijs.
De werkgebieden
De dagelijkse verzorging van de koeien en andere dieren
Als het contact met mensen verstoord is en het sociaal verkeer te complex, kan het contact maken met
dieren voor sommigen wel haalbaar zijn. De werkzaamheden bieden de cliënt de kans om in zijn eigen
tempo een band met de dieren op te bouwen. Vanuit deze veiligheid kan aan sociale vaardigheden
gewerkt worden.
Het werken met dieren betekent ook: niet bang zijn vies te worden. Het vraagt fysieke inspanning en
moed om het dier te benaderen. Je moet leren wat rust of juist onrust in de stal brengt, omdat dieren
sterk reageren op hoe je ze benadert. Het werk biedt deelnemers de mogelijkheid om steviger in hun
eigen lijf te komen en zelf de regie te nemen; eerst over de dieren en het werk, daarna over hun eigen

leven.
In de melkstal worden vier koeien tegelijkertijd gemolken. Het is werk waarbij schoon en nauwkeurig
gewerkt moet worden, wat van de melker een rustig gemoed vraagt en waar weinig tijd is om weg te
dromen. Als een koe klaar is moet het melkstel op tijd worden afgenomen. Het melken heeft veel
routinehandelingen die volgens een vast patroon verlopen, en vraagt daarom om gestructureerd en vlot
werken.
De tuinbouw
We hebben een groot stuk van het land omgezet in tuinbouw waar verschillende gewassen op staan. Er
staan vijf tunnelkassen. We verbouwen o.a. eigen groenten en kruiden en hebben een bloemen tuin. Elk
seizoen kunnen er groenten geoogst worden. Dit werk vraagt precisie (vanaf het zaaien) en kracht
(oogsten). Het is altijd weer zeer bevredigend om mooie producten van het land te halen.
De kaasmakerij/melkverwerking
In de kaasmakerij wordt de melk van de koeien verwerkt tot kaas en andere zuivelproducten. Het is een
werkproces met zowel ambachtelijke als industriële kanten. In vergelijking met de stal en de winkel is de
kaasmakerij een overzichtelijke, begrensde werkplaats waar orde en voorspelbaarheid heerst.
De winkel en het dagcafe
In de winkel zijn producten van eigen boerderij te koop, maar ook streekproducten uit het hele
waddengebied. Ook wordt er koffie, thee, soep en broodjes geserveerd. In de zomer is ons zonnige terras
geopend.
In dit werkgebied staan gastvrijheid en contact met de buitenwereld centraal. De maatschappij
komt hier letterlijk over de vloer, en dat biedt kansen op integratie.
De bakkerij
We bakken ons eigen brood en ook het brood voor onze klanten in de winkel. Een ‘warme’ werkplaats
waar afwegen, kneden van het deeg en bedienen van de ovens de werkzaamheden zijn. Dit is een
werkgebied waar de producten uit de boerderij en de tuin verwerkt worden. Hier kun je de vruchten van
het boerderijleven letterlijk proeven.
De houtwerkplaats
We maken hier robuuste banken, o.a. in samenwerking met Staatsbosbeheer, die we ook zelf op het
eiland en ver daarbuiten plaatsen.
Aanmelden
Voor informatie over aanmelding kunt u contact opnemen via info@novalishoeve.nl of 0222-319482.

