
Stichting Erve het Geurts

Het gaat om  
wat er (nog) wel kan!

Kleinschalige en activerende samenwerkingsprojecten voor voor jong en oud.



Voor wie zijn we er?
Iedereen heeft talenten, maar die komen 
er niet vanzelf uit als de omgeving niet bij 
je past. Wij zijn een kleine organisatie die 
uitgaat van wat iemand wél kan of leuk 
vindt om te doen. We werken met en voor 
mensen met een beperking, jong en oud. 
Wij denken in mogelijkheden. Dat vinden 
we belangrijk, want dan kan er vaak ook 
meer dan je denkt. We vormen groepen 
van jongere en oudere volwassenen, die zo 
steun en gezelligheid met elkaar hebben. 
We vinden het ook belangrijk dat je bij ons 
nieuwe dingen leert of uitprobeert en 
begeleiden je daarbij. Zo helpt iedereen 
elkaar, want op onze boerderij is altijd iets 
te doen. Er zijn dieren die verzorging nodig 
hebben en het erf moet ook schoon en 
netjes blijven. Er zijn regelmatig dingen die 
gerepareerd moeten worden of geschil-
derd. Binnen maken we maken we samen 
ambachtelijke producten. De dingen die 
we maken zijn vaak van kruiden, bloemen 
of fruit. Bijvoorbeeld natuurlijke dag- 
crèmes, jam, siroop of kruidenthee, die 
passen bij het buitenleven op de boerderij. 
Wat we gemaakt hebben bieden we aan 
voorbijgaande fietsers en wandelaars 
aan, die daar heel blij mee zijn.

Wat bieden wij?
Wij bieden kleinschalige ondersteunende 
en activerende begeleiding en zorg.  
We hebben op ons erf plek voor 8 mensen 
per dagdeel omdat we persoonlijke 
aandacht en veiligheid essentieel vinden. 
Erve het Geurts is in 2015 gestart en veel 
mensen vinden ons laagdrempelig en 
zeggen dat er een positieve sfeer is, zon- 
der druk. Er kan veel, maar er hoeft niets. 
De mensen die bij ons komen, houden 
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allemaal van de natuur en het buitenleven. 
Of het nu gaat om zaaien, oogsten, 
verwerken, repareren of het ontvangen 
van gasten, je vindt altijd een taak die je 
leuk vindt. En waar je trots op kunt zijn 
aan het einde van de dag. We eten tussen 
de middag samen en zo heeft iedereen ook 
structuur in de dag. Wil je meer weten, 
kijk dan op onze website of facebook voor 
een indruk. Meer informatie is ook te 
krijgen door langs te komen voor een 
kopje koffie of thee.

Wie zijn we?
Bij Stichting Zorggroep Erve het Geurts in 
Hengelo kennen we een eigentijdse vorm 
van Noaberschap. Samen, in plaats van 
alleen. Dat geldt voor onze deelnemers en 
hun familie of vrienden. Maar zo werken 
we ook als organisatie. We hebben een 
netwerk met vele Twentse en Overijsselse 
organisaties en zoeken elkaar op. We zijn 
soms ook onderdeel van landelijke net- 
werken. Maar altijd staat de individuele 
persoon bij ons echt centraal en daar 
zoeken we onze samenwerkingspartners 
bij. Ons erf is geschikt en toegankelijk 
voor mensen met een fysieke beperking. 
Onze activiteiten zijn praktisch en door 
samen aan de slag te gaan wordt een- 
zaamheid voorkomen, structuur aan- 
gebracht en levert iedereen een kleine 
bijdrage aan de maatschappij. Wat we 
ook belangrijk vinden is dat het land-
schap rond Erve Het Geurts op landgoed 
Twickel op deze manier blijft bestaan.


