
 

Zorgboerderij 
Sinds 2004 zijn wij actief als 
zorgboerderij. Wij bieden 1 op 1 
begeleiding en willen bewust kleinschalig 
blijven om een optimale zorg te kunnen 
waarborgen. 
In Tiendeveen hebben wij de locatie waar 
de cliënten intern kunnen verblijven en 
deel kunnen nemen aan de dagbesteding. 
In Nieuweroord hebben wij een locatie 
met begeleid wonen. 
In Stuifzand hebben wij een locatie waar 
dagbesteding gegeven kan worden. 
 

Schapenhouderij 
We zijn een schapenhouderij met 
momenteel 1000 fok ooien. 
Met in totaal 2500 schapen en lammeren. 
De schapen staan door een groot gedeelte 
van Drenthe bij ongeveer 45 
verschillende boeren en zomers zijn ze 
ook te vinden in de prachtige 
natuurgebieden die  Drenthe rijk is. 
De werkzaamheden gebeuren over het 
algemeen in de frisse buitenlucht. 
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Kremboong 10, 7936 TB, Tiendeveen 
 

Nieuweroord 

 
 

 
 
 
 

 
 
Krommewijk 16, 7911 TE, Nieuweroord 
 

Stuifzand  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Siberië 12, 7934 TB, Stuifzand 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wij zijn een zorgboerderij en 
schapenhouderij gevestigd in 

het landelijke Drenthe 
die zich bezig houdt met 

het begeleiden van mensen 
met een beperking  

en/of 
justitiële achtergrond en 

daardoor tussen wal en schip 
raken. 

 
 

www.zorgboerderijdegroote.nl 
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Visie en Missie 
Wij willen de mensen die door hun 
beperking en/of justitiële achtergrond 
tussen wal en schip raken begeleiden om 
weer midden in de maatschappij te staan. 
 

Wij willen structuur en vooral 
duidelijkheid bieden om zo gezamenlijk 
naar de volgende stap te gaan door 
middel van  1 op 1 begeleiding. 
 

“Wie voor dieren kan zorgen, kan voor 
zichzelf zorgen” is ons eerste 
uitgangspunt.  
 

Wij stellen zelfredzaamheid hoog in het 
vaandel samen met het waarden en 
normen pakket van de cliënt. 
 

 

Strategie 
Wij willen snel handelen, niet alleen 
maar met cliënt, familie, school etc. Het 
bieden van goede dagbesteding die 
gericht is op werken in en met de natuur. 
Gericht op het functioneren in de 
maatschappij.  

 
 

 

 

24-uursopvang 
Wij bieden 24-uursopvang aan, dit 
betekent dat de jongeren 7 dagen per 
week en 24 uur per dag bij ons op de 
zorgboerderij kunnen verblijven. 
 
 

Dagbesteding 
De dagbesteding bestaat hoofdzakelijk uit 
het meehelpen op de schapenhouderij. 
Daarnaast zijn er verschillende 
activiteiten als metaalbewerking, 
houtbewerking en tuinonderhoud. 
 

 
 

Crisisopvang  
Wij bieden acute crisisopvang, dit kan 
dan ook 24 uur per dag. Voor plaatsing 
kunt u contact opnemen met  
J. de Groote 06-50491199. 
 

 
 

AKA opleiding 
Bosmaaien, kettingzaag, bladblazer en 
heggenschaar 
 
 

 
J. de Groote 06-50491199 
A. de Groote de Weme  
R. de Groote 06-36117357 
E. de Groote 06-48365963 
A.J. Botter 
 

info@zorgboerderijdegroote.nl 
www.zorgboerderijdegroote.nl  
 
 

 

Stichting  
Zorgboerderijen Drenthe 
Wij zijn aangesloten bij Stichting 
Zorgboerderijen Drenthe (BEZINN), dit 
is een dienstverlenende organisatie die 
zich inzet om voor cliënten het passende  
leer-, werk of zorgtraject aan te bieden op 
een van de deelnemende boerderijen. 
Voor meer informatie verwijzen wij u 
graag door naar de website: 

 
www.zorgboerderijendrenthe.nl 

 

 
 

 
Financiering van de 
geboden zorg 
De zorg die wij aanbieden op onze 
zorgboerderij wordt gefinancierd vanuit 
het PGB (Persoons Gebonden Budget) 
Voor meer informatie kunt u terecht op 
de volgende website: 

 
www.pgb.nl 
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