
Zicht op 
mogelijkheden
informatiebrochure
Zorgboerderij Molenzicht



Weer meetellen daar gaat het om, je serieus genomen 

voelen. Niet steeds herinnerd worden aan de beperking 

maar juist bezig zijn met de mogelijkheden.

Molenzicht is een zorgboerderij waar diverse doelgroepen 

samenwerken. Jong en oud helpt hier mee aan het hele 

arbeidsproces van het bedrijf. Jongeren worden gecoacht 

om uiteindelijk een plekje in het bedrijfsleven te kunnen 

verwerven. Ouderen blijven meehelpen om het dagritme 

vast te houden.

Mensen met NAH (niet aangeboren hersenletsel), ouderen 

(alzheimer), mensen vanuit de psychiatrie en jongeren met 

een grote afstand tot de arbeidsmarkt werken hier samen 

om dit alles te kunnen verwezenlijken. Om uiteindelijk te 

kunnen groeien, waar mogelijk, naar een volgende stap.

Daarnaast willen we graag laten zien door ons werk, hoe 

God het leven heeft bedoeld. Een ieder is welkom en wordt 

gerespecteerd om wie hij of zij is. Samenwerken, elkaar de 

hand reiken. Ruimte geven aan elkaar zodat ieder zich op 

zijn eigen wijze kan ontplooien.

Er voor elkaar zijn en tijd nemen voor elkaar! Dat is waar 

het werkelijk om gaat. Geweldig toch als je daardoor weer 

mee telt!

Nelleke van der Meulen

“Molenzicht” een plaats waar een ieder ongedwongen 

zichzelf kan zijn, waar niet wordt gekeken naar 

beperkingen, maar waar juist de mogelijkheden van een 

ieder tot ontplooiing kunnen komen.

Zicht op mogelijkheden

Missie
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De Boerderij
De rust en ruimte doen me zo goed.

De boerderij is waar het allemaal 

mee begonnen is. Alle dagen van de 

week zijn er mensen aan het werk met 

de dieren. Het voeren van de dieren 

neemt de hele ochtend in beslag. De 

koeien, het jongvee en de kalfjes staan 

in een open stal. Van alle kanten kan 

men ze zien staan en ze eten de hele 

dag door. Een vaste groep deelnemers 

is hier mee bezig.

Daarnaast is er het kleinvee, schapen, 

geiten, ganzen, konijnen, herten, 

eenden, pony`s, ezels, kippen en niet 

te vergeten twee hangbuikzwijntjes.

Deze dieren hebben per dag een vaste 

verzorger. Dan zijn er nog de poezen en 

hondjes die geregeld in de kantine zijn 

te vinden. Al met al een bont gezelschap 

dat naast het voeren ook aandacht en 

verzorging nodig heeft, hokken worden 

schoongemaakt en er wordt met de 

dieren gewandeld. In het voorjaar is 

het vaak feest omdat we dan weer veel 

jonge dieren verwachten.

Achtergrond: Molenzicht is een opfokbedrijf voor melkkoeien. Als de dieren volwassen zijn gaan ze naar een 

melkveebedrijf waar ze als melkvee worden gehouden. De kalfjes blijven tot ze ongeveer twee jaar oud zijn.
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Eigen mais vermalen tot voer
Als de mais geoogst kan worden gaan 

we handmatig de kolven van het land 

halen. Hier wordt het blad afgehaald 

en de kolven worden te drogen gelegd. 

Daarna wordt alles handmatig gemalen 

zodat we zelfvoorzienend zijn in het 

kippenvoer. Een prachtige bezigheid 

met een mooi resultaat!



De Winkel 
Hier valt wat te kiezen.

De winkel van Molenzicht is zeker het 

bezoeken waard. Van tuindecoraties, 

leuke creaties voor in huis tot

aardappelen, eieren en nog veel meer. 

Kortom voor elk wat wils. Veel artikelen 

in de winkel zijn door verschillende

deelnemers van de zorgboerderij 

gemaakt. 

Veel vogelhuisjes, insekten huisjes, 

voederschalen en strengen pinda`s van 

2.5 meter gaan over de toonbank. De 

kwaliteit van de producten is zeer hoog.

Naast de eigen winkel gaan de 

producten ook naar andere winkels 

waar ze verkocht worden. Daar is veel 

vraag naar. Ook worden de artikelen 

verkocht op markten e.d. 

Op Molenzicht gaan we met de 

seizoenen mee en daar worden de 

decoraties ook op aangepast. 

De artikelen zijn niet te duur en 

daardoor leuk om als cadeautje mee te 

nemen.

Grote bestelling?
Omdat we rekening willen houden met de energie van de deelnemers willen 

we alleen grote bestellingen aannemen die geen deadline kennen. Heeft

u belangstelling voor meer dan 10 stuks van hetzelfde artikel dan is het goed 

te weten dat u rekening dient te houden met een iets langere levertijd.

Achtergrond: De winkel van Molenzicht is geopend van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur
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De Bakkerij
Al doende leert men.

Het bakken van vele lekkere dingen is 

niet helemaal nieuw voor ons. Op de 

boerderij bakken we al jaren heerlijke 

broden in de broodbakmachine. Sinds 

kort zijn we dit handmatig gaan doen, 

heerlijk vers, warm brood tussen de 

middag is het streven.

Daarnaast zijn we ook actief bezig om 

met een groepje mensen lekkere dingen 

te bakken voor bij de koffie en thee.

Diverse ideeën worden ingebracht en 

worden uiteraard ook uitgeprobeerd. 

Heerlijke koekjes, bladerdeeg recepten, 

appelflappen enz. Als het even kan 

gebruiken we onze eigen verse 

producten, zoals appels en eieren. 

Voor ons allen is het ook ervaring op 

doen. Samen proberen we dingen uit en 

zijn soms verrast door het resultaat.
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Achtergrond: Woensdag is de speciale bakdag. Alle dagen van de week wordt er brood gebakken.

Favoriet recept van Molenzicht

Arretjes cake, oma`s recept

Ingrediënten voor 4 personen:

125 gram boter 125 gram margarine 200 gram witte basterdsuiker 

5 eetlepels cacao 200 gram Maria koekjes 2 eieren.

Bereidingswijze

Smelt de boter en margarine in een pan. Klop de eieren met de suiker luchtig, 

voeg de cacao toe en roer de boter erdoor. Doe de koekjes in een plastic

zak en sla ze fijn door middel van een deegroller. Roer het botermengsel door 

de koekjes. Vet een kleine cakevorm in met boter en vul deze met het koekjes-

mengsel. Laat de cake ongeveer 2 uur in de koelkast opstijven.



Fietsenwerkplaats 
Techniek op maat.

De fietsenwerkplaats van Molenzicht is 

gerealiseerd in 2012. Op verzoek van 

deelnemers werd er een activiteit op-

gestart die met techniek te maken had. 

Omdat we graag praktisch en 

maatschappelijk verantwoord willen 

ondernemen hebben we gekozen voor 

een fietsen werkplaats. Oude fietsen 

worden weer opgeknapt om zo weer 

verkocht te kunnen worden. Diverse 

deelnemers werken mee aan dit proces. 

Zowel met het repareren als het 

schoonmaken van de fietsen. De fietsen 

blijven lowbudget omdat we graag een 

breed publiek willen bedienen. 

Verschillende dagen per week wordt 

er gewerkt in deze werkplaats, onder 

vakkundige begeleiding.

Met de opbrengst van de fietsen-

werkplaats schaffen we nieuwe 

materialen aan. De oude fietsen kunnen 

we vaak aanschaffen via een 

gemeentelijke instelling.

Fietsen te koop
De fietsen die gemaakt zijn door Molenzicht zijn te koop op maandag tot en 

met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. Na tel afspraak. Prachtige dames, heren 

en kinderfietsen in diverse prijsklassen van 25 tot 150 euro per stuk. Ook is het 

mogelijk een oude fiets uit te zoeken om te laten repareren. Er kan veel in overleg.

Achtergrond: Fietsen kunnen ter reparatie worden aangeboden. Ook is het mogelijk om een oude fiets uit te zoeken en die 

wordt dan helemaal voor u opgeknapt. Tevens staan er gerepareerde fietsen klaar voor de verkoop.
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De Houtwerkplaats
Vakmanschap vindt zijn weg.

De Houtwerkplaats is bijna 10 jaar 

geleden opgestart. Van het werken in 

een grote open schuur zijn we inmiddels 

belandt in een fijne verwarmde 

werkplaats waar de mooiste artikelen 

gemaakt worden van hout. Vogelhuisjes, 

insektenhotels, pindakaaspot houders 

enz. Alles wat je maar kunt bedenken 

om onze dieren in de natuur een fijn

onderkomen te kunnen bieden. 

Daarnaast zijn we bezig met mooie 

creaties als gevulde voederschalen, 

kransen en dienbladen.

Verschillende deelnemers werken mee 

aan de werkstukken, een ieder met zijn 

eigen kwaliteiten. De verkoop van deze 

producten vindt plaats in de winkel van 

Molenzicht. Ook andere winkels hebben 

grote belangstelling. 

De resultaten zijn dan ook zeer de 

moeite waard. De opbrengst van de 

verkoop wordt weer gebruikt voor het 

aanschaffen van benodigde 

materialen en machines. Ook is het 

mogelijk opdrachten op bestelling aan 

te leveren. Ze worden met veel plezier 

en zorg voor u gemaakt!
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Aanpassingen
Om het mogelijk te maken voor een 

ieder om mee te kunnen werken in 

deze werkplaats zijn er soms 

aanpassingen nodig. Door hier creatief 

mee om te gaan is er veel mogelijk. 

Dat hoeft niet altijd veel te kosten. 

Dat is juist ook het uitgangspunt bij 

deze werkzaamheden. Samenwerken 

waar maar enigszins mogelijk. Diverse 

aanpassingen worden op de boerderij 

gemaakt. O.a. het pinda rijgen door 

iemand met één handfunctie!

Achtergrond: Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met resthout dat door diverse houtleveranciers geschonken wordt. 

We werken met kwalitatief zeer goed hout waardoor het product ook duurzaam is!
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Molenzicht Kidzz 
Samen plezier maken op de Boerderij.

Op zaterdag is Molenzicht geopend voor 

kinderen. Wij richten ons op kinderen 

in de leeftijd van 4 tot 12 jaar met een 

lichamelijke beperking. Op een zaterdag 

doen we van alles met de kinderen, we 

spelen lekker binnen of buiten, gaan de 

dieren voeren en doen ook regelmatig 

knutsel en bak activiteiten.

In het voorjaar en de zomer zaaien we 

ook onze eigen groenten. Al met al 

maken we er een gezellige dag van met 

de kinderen waar veel plezier voorop 

staat! Kinderen kunnen op de Boerderij 

genieten van het buitenzijn, contact 

met de dieren maken en kunnen lekker 

hun energie kwijt. We werken met een 

gestructureerde dagindeling volgens 

een pictosysteem. We leveren 

begeleiding op maat en kijken hierbij 

naar de behoeften en mogelijkheden 

van het kind.

Samen de dieren voeren.
Elke zaterdagochtend voeren de kinderen alle dieren op de Boerderij. Met veel 

plezier geven de kinderen elk dier wat te eten. Hierbij zijn samenwerken en samen 

overleggen belangrijk en voelen de kinderen zich erg verantwoordelijk voor de 

dieren. Juist het contact met de dieren is een zeer waardevolle ervaring.

Achtergrond: Molenzicht Kidzz is op zaterdag geopend van half tien tot vijf uur.
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De Kunstenaars
Een koud kunstje of talent.

We zijn onder de indruk geraakt van de 

geweldige creaties die er zijn ontstaan 

na het openen van de kunstgroep. 

Verborgen talenten kwamen naar boven 

en we kunnen inmiddels met trots eigen 

kunststukken laten zien.

Er wordt actief gewerkt met 

beeldhouwen, maar ook het tekenen 

en schilderen komt aan bod. Voor elk 

wat wils.

Dit alles onder vakkundige begeleiding.

In de zomermaanden verplaatsen we 

de activiteit naar buiten zodat we naast 

het werken ook kunnen genieten van de 

natuur om ons heen die zelfs de nodige 

inspiratie biedt. Diverse werkstukken 

zijn te bewonderen en te koop in de 

winkel van Molenzicht. Andere 

werkstukken blijven persoonlijk 

eigendom.
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Materialen
Er wordt met heel diverse technieken 

gewerkt. Dit maakt dat er ook veel ver-

schillende materialen nodig zijn.

Molenzicht voorziet in de ruimte, 

begeleiding en de basismaterialen.

Zijn er specifieke materialen nodig 

dan wordt het door de deelnemer zelf 

meegenomen.

Dit maakt ook dat het prachtige 

kunstwerk eigendom blijft van de 

kunstenaar. Achtergrond: Door met elkaar samen kunst te maken kan men gebruik maken van elkaars kennis en ervaring. 

Je eigen talent ontdekken doe je door samen te werken.
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De Tuinen 
Verse groente uit eigen tuin.

De tuinen van Molenzicht zien er 

bijzonder uit. Ze zijn verdeeld in 

bloemen en groentetuinen. Alles is op 

rolstoelhoogte aangelegd, zodat 

deelnemers vanuit de rolstoel of 

rollator ook gewoon mee kunnen 

werken in de tuin.

De bloemenkas is in het voorjaar al 

vroeg in gebruik voor het zaaien van 

planten en groenten. Daarna wordt alles 

buiten uitgezet in de tuin.

De bloementuin ligt het dichtst bij het 

terras zodat we al vroeg kunnen 

genieten van wat er allemaal op komt.

De groenten worden in de andere 

tuinen gezaaid. Als het tijd is om dit 

alles te oogsten worden de groenten 

verdeeld onder de mensen die er op dat 

moment zijn. Verser kan het niet!

Daarnaast is er nog de pompoenen 

oogst, waar we de rest van het jaar van 

genieten. De prachtige kleuren en 

vormen sieren het erf.

Ook kent het erf vele groene hoekjes 

die onderhoud vragen. Veel snoeiwerk 

komt eraan te pas.

Achtergrond: Er worden geen chemische middelen gebruikt bij de verbouwing van de groenten. Pompoenen worden vooral 

gebruikt om het erf te sieren. Zaad wordt weer gewonnen en gedroogd om zo ook het volgende jaar weer te kunnen gebruiken.
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Productiewerk  
Nu ben ik echt weer aan het werk.

Productiewerk wordt er op Molenzicht 

gedaan voor verschillende bedrijven. 

Wel zijn de bedrijven enigszins 

gerelateerd aan het buitenleven. 

Belangrijk is dat een ieder kan 

deelnemen aan dit werk. Daarvoor 

worden soms aanpassingen gemaakt. 

Nog belangrijker is het dat er geen 

tijdsdruk achter zit. Daarop selecteren 

we dan ook de werkzaamheden. 

Naar alle tevredenheid doen we deze

werkzaamheden al jaren en geeft het 

veel voldoening. “Nu ben ik echt weer 

aan het werk en tel ik weer mee” zijn 

uitspraken die we dan ook weer terug 

horen. En ja daar doen we het voor! De 

opbrengsten voor deze werkzaamheden 

gaan naar de Stichting Vrienden van 

Molenzicht. Daarvan kunnen we weer 

aanpassingen aanschaffen die nodig zijn 
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Maatschappelijk 
verantwoord ondernemen.
We zijn erg blij dat er bedrijven zijn 

die met ons mee willen denken naar 

mogelijkheden. Voor veel mensen is 

het werken op een werkplaats of 

binnen een bedrijf te zwaar.

De druk is er vaak te hoog, er zijn 

teveel prikkels om hen heen. Hier is het 

mogelijk om het op een andere manier 

te doen. Het tempo wordt bepaald door 

de energie en mogelijkheden die de 

deelnemer heeft. Bedrijven die daar 

rekening mee willen houden zijn 

maatschappelijk betrokken 

ondernemers waar we graag mee 

samenwerken!

Achtergrond: Wist u dat wij duizenden spuitjes verpakken voor kat en konijn? Dat we veel decoraties van bekende 

bedrijven al zijn voorbewerkt door medewerkers van Molenzicht alvorens ze in de winkel liggen?
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voor de deelnemers om de 

werkzaamheden te kunnen doen. 

Het fijne aan de productie-

werkzaamheden is dat het gezamenlijk 

gedaan moet worden. Dat geeft extra 

mogelijkheden om contacten aan te 

gaan en te onderhouden. Daarnaast 

gaan we voor kwaliteit en wordt het 

product volgens alle eisen afgeleverd!



De Houtkloverij  
Daar word je warm van.

De houtkloverij bestaat uit 

verschillende werkzaamheden. Maar 

uiteindelijk belandt het hout bij de klant 

in de schuur of onder de overkapping, 

klaar om de woning te verwarmen. 

Daaraan voorafgaand is er al heel wat 

met het hout gebeurd en zijn er al 

verschillende mensen lekker warm door 

geworden. Het hout wordt als 

boomstammen gekocht bij een 

boomleverancier. Op de boerderij wordt 

het hout in kleine stukjes gezaagd om 

Achtergrond: Het aanmaakhout en openhaardhout is per kuub of per net te koop. In Zwolle wordt het op verzoek aan huis 

geleverd! Ook bij de benzinepomp in de buurt zijn onze netten te koop!

zo beter te kunnen kloven.

Daarna gaat het in kruiwagens naar de 

klover die dagelijks met veel plezier de 

stammetjes met de kloofmachine door 

midden klooft. Vanuit de rolstoel kan 

deze machine worden bedient! Als deze 

stammetjes gekloofd zijn wordt het 

hout door anderen in de houtopslag zo 

gestapeld dat het goed kan drogen. Een 

jaar later wordt het dan op een ochtend 

door weer andere deelnemers in een 

aanhanger geladen om zo diezelfde 

middag met een team van drie of vier 

mensen het hout af te leveren bij de 

klant.

Aanmaakhout
Om het hout makkelijk aan te kunnen steken is het mogelijk om gebruik te 

maken van onze aanmaakhoutjes. Bij elke kuub die afgeleverd wordt krijgt men 

een paar netten aanmaakhout erbij. Maar deze netten zijn ook los te koop! 

Ook deze aanmaakhoutjes worden op de boerderij gekloofd. Afvalhout van een 

trapfabriek of palletfabriek dienen als aanmaakhout en zijn zeer goed 

brandbaar!
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St. Vrienden van Molenzicht
Ondersteuning om mogelijkheden te creëren.

De Stichting Vrienden van 

Zorgboerderij Molenzicht is net als de 

zorgboerderij gestart in 2004. 

Deze stichting bestaat uit een vijftal 

vrijwilligers die de Zorgboerderij een 

warm hart toe draagt. Zij hebben zich 

samen ten doel gesteld Molenzicht te 

ondersteunen. De ondersteuning heeft 

als doel dat het de deelnemers ten 

goede komt. Het geld wat binnenkomt 

wordt dan ook uitsluitend voor de 

deelnemers besteed.

Met name ondersteunende middelen, 

materialen maar ook kerstpakketten 

behoren bij de uitgaven van de 

Stichting. Een voorbeeld is bijvoorbeeld 

een ruststoel voor iemand die tussen 

de middag even moet gaan liggen, maar 

ook een lijmklem die iemand met één 

handfunctie kan ondersteunen in zijn 

werk. Tuinmaterialen die maken dat je 

vanuit de rolstoel kan tuinieren, maar 
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Doelstelling
Om Molenzicht bestaansrecht te geven is 

de Stichting `Vrienden van zorgboerderij 

Molenzicht` opgericht. 

Het stichtingsbestuur ziet het als haar 

taak om middelen* te verschaffen om 

Molenzicht blijvend in staat te stellen 

hun ideaal te verwezenlijken. Met als 

doel een arbeidsmatige dagbesteding te 

bieden aan deelnemers met een 

beperking en hen zo de gelegenheid 

geven zich te ontwikkelen binnen hun 

eigen mogelijkheden.

* het gaat om financiële middelen, om kosten te dekken 

die niet voor vergoeding in aanmerking komen.

Achtergrond: De Stichting heeft een eigen folder met informatie en mogelijkheden tot ondersteuning. Er is jaarlijks 

verantwoording van de financiële middelen en de besteding ervan. Transparanter kan het niet!
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ook een aardappelschilmesje die aan 

de tafel geklemd kan worden om zo met 

één hand toch de aardappelen of appels 

voor de appeltaart te schillen. 

Doormiddel van een folder maakt men 

reclame en hoopt zo ondersteuners te 

werven die eenmalig of jaarlijks een do-

natie kunnen doen. Hun werk maakt het 

mogelijk dat wij door kunnen gaan en zo 

veel mogelijk het werk passend kunnen 

maken voor de deelnemers!



Contact

Zorgboerderij Molenzicht

Wijheseweg 33

8015 RB Zwolle

Tel: 0529-497334  

Fax: 0529-497862

info@zorgboerderij-molenzicht.nl

www.zorgboerderij-molenzicht.nl

Contactpersoon: 

Nelleke van der Meulen
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Stichting

Stichting ‘Vrienden van Zorgboerderij 

Molenzicht’. Kijk voor meer informatie op

www.zorgboerderij-molenzicht.nl

Colofon

Deze brochure is mede mogelijk gemaakt door:

Oplage: 500 exemplaren

Ontwerp: Makeable Branding, Zwolle

Druk: Drucase.nl, Zwolle

Deze brochure is met zorg 

samengesteld. Ondanks dit kan er 

aan de inhoud geen rechten worden 

ontleend.

Molenzicht Kidzz

Contactpersoon: Jessica Okelloh

Tel: 06-48207089

www.zorgboerderijmolenzichtkidzz.nl

info@zorgboerderijmolenzichtkidzz.nl




