Huisregels logeren Zorgboerderij Alles Kidts / Erve Broekhuis

Wat leuk dat je bij ons komt logeren! We hopen dat je het naar je zin hebt bij ons.
Om het voor iedereen zo leuk en gezellig mogelijk te maken, hebben we huisregels op gesteld.
Deze regels zorgen er voor dat voor iedereen de regels duidelijk zijn, en het prettig is om samen op te
trekken met elkaar.
Er zijn verschillende regels over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld over hoe laat naar bed, hoe
laat eruit, regels over badkamergebruik, taken doen, televisie kijken, telefoon gebruik en -heel
belangrijk-privacy. Naast deze regels voor logeren zijn er de gewone regels die ook gelden voor de
dagbesteding. Deze regels vindt je terug in je zorgplan of op de website. Mocht je iets niet begrijpen,
of heb je andere vragen. Stel ze gerust.
Team zorgboerderij Alles Kidts / Erve Broekhuis
Algemene regels
Tijdens dagbesteding en logeren gelden de algemene regels van de zorgboerderij. Deze regels vindt
je op de website. Deze regels gaan over privacy, werkplaatsregels, algemene huisregels, regels met
betrekking tot agressie, geweld en ongewenst gedrag. Het klinkt allemaal misschien een beetje
streng. Maar eigenlijk zijn de meeste van deze regels heel gewoon, en gelden ze waarschijnlijk ook bij
jou thuis, op school of op de vereniging, het zijn normale omgangsvormen.
Respect voor elkaar
Wij als team van de Zorgboerderij zijn aardig zijn tegen elkaar, gaan respectvol met elkaar om,
hebben begrip voor elkaar en we helpen elkaar. Bij ons mag je zijn wie je bent en mag en kan je
ervaren, beleven en leren. Vanuit die visie willen we er voor jou zijn. We vragen jou om deze visie te
respecteren.
Respect voor elkaar hebben, betekend dat je de ander behandeld zoals je zelf behandelt wilt worden.
Dat merk je bijvoorbeeld aan de manier hoe je elkaar aanspreekt, je taalgebruik, dat je elkaar uit laat
spreken, enzovoort. Ook betekend dat, dat je elkaar persoonlijke ruimte respecteert. Met een
moeilijk woord heet dat; privacy. Voorbeelden hiervan zijn:
•
•
•
•

Je komt niet op elkaars kamer, zonder overleg met de zorgboerin en met degene die de
kamer op dat moment gebruikt.
Je voorkomt harde geluiden of muziek die de ander kan storen.
Je komt niet aan elkaars spullen.
Je plaats geen informatie van elkaar op sociale media, geen foto’s, geen video, geen
berichtjes. Geen tekstberichten en ook geen foto’s zonder overleg met de zorgboerin of
zonder overleg met de persoon over wie het gaat. Social media is bijvoorbeeld Facebook, of
Instagram.
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•

Drugs. Drugsgebruik is niet toegestaan op de Zorgboerderij. Het gebruik van drugs kan een
reden zijn om het verblijf op de Zorgboerderij voortijdig te beëindigen.

•

Alcohol We gebruiken geen alcohol tijdens ons verblijf op de Zorgboerderij. Doe je dit toch
wordt gelijk je verblijf gestopt.

•

Gevaarlijke spullen ( messen, scherp speelgoed, nep pistool, zwaarden, wapens enz. )
Deze dingen zijn verboden. Wapens zijn er voor bedoeld om de ander te beschadigen. Daar
kunnen wij niet achterstaan. Het in bezit hebben van wapens kan een reden zijn om de
toegang van de zorboerderij te verbieden.

•

Roken. Roken is onder minderjarigen niet toegestaan.

•

Gebruik telefoon tablets laptop. Tijdens ons verblijf is sociaal contact belangrijk. Samen
optrekken, spelen, leren, ontspannen, knutselen, op stap gaan zijn daarbij belangrijk. Daarom
zijn we terughoudend met het gebruik van telefoon. Het gebruik is toegestaan, maar overleg
eerst even met de begeleiding of het een geschikt moment is.

•

Gebruik computer en tv. Ook het gebruik van computer en televisie willen we om
bovenstaande reden beperken. Toch kan er soms een goede reden zijn om samen gezellig
een film te kijken of de computer op te starten. Doe dit altijd in overleg met de begeleiding.

•

Waardevolle bezittingen. Het is niet verstandig om waardevolle dingen mee te nemen. Om
nog even terug te komen op de laptop. Dat is een duur apparaat, en die kun je beter thuis
laten. Ook andere dure dingen kun je beter thuislaten. Neem je die dure leren jas of dat dure
sieraad of telefoon toch mee, dan ben je zelf verantwoordelijk als het kwijtraakt.

•

Melden als iets stuk gaat. Soms gaan tijdens het gebruik dingen onbedoeld kapot. Dat
gebeurt, en dat kan ook op de zorgboerderij gebeuren. Mocht dit aan de orde zijn, dan
vinden we het fijn dat je dit doorgeeft aan de begeleiding. Dan kunnen we dit vervangen of
voorkomen dat door defecte spullen ongelukken gebeuren.

•

Etenswaren. Bij de Zorgboerderij zorgen we tijdens het verblijf voor eten en drinken en de
nodige tussendoortjes. Je hoeft dus geen etenswaren mee te nemen van thuis. Dat is niet
nodig, en bovendien ook niet hygiënisch om etenswaren te bewaren op je slaapkamer. Wil je
trakteren? Dat mag natuurlijk! Als je dit van tevoren aangeeft, zorgen wij voor een plekje in
de koelkast

•

Verlaten van locatie/erf. Wij zijn als begeleiding van de Zorgboerderij verantwoordelijk voor
jouw veiligheid en welzijn. Als je naar buiten wilt, als je iets wilt ondernemen of als je wilt
wandelen of spelen buiten het erf, overleg dan eerst met de begeleiding en dit kan alleen
met hun toestemming.
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•

Gebruik badkamer / toilet. De badkamer / toilet gebruik je alleen. Wanneer je hier gebruik
van maakt doe je de deur op slot. Behalve als je hulp nodig hebt, dan mag je natuurlijk een
begeleider vragen. Gebruik de tijd die je nodig hebt om je te plassen, wassen, douchen of
tanden te poetsen. Neem niet meer tijd dan nodig, om lange wachttijden te voorkomen. De
badkamer laat je netjes en schoon achter. Gebeurt er een
ongelukje? Meldt dit bij de begeleiding.

•

Naar bed, uit bed. Rusttijden worden vastgesteld in overleg met de begeleiding. Soms gaan
we er wat vroeger uit omdat we veel plannen hebben, soms blijven we wat langer liggen.
Deze tijden worden altijd van tevoren met jou doorgenomen. Meestal is het “stil” van half elf
’s avonds tot en met 8 uur ’s ochtends. Voor de jongere deelnemers is het ’s avonds wat
eerder stil.

•

Meehelpen/corvee. Net als thuis, kan jou gevraagd worden om mee te helpen bij taken,
bijvoorbeeld opruimen, afwassen, afdrogen of iets anders. We verwachten dat je hier aan
mee doet, tenzij je een geldige, bijvoorbeeld medische reden hebt. En als we samen
aanpakken, zijn we snel klaar!

•

Open vuur. Op de boerderij hebben we veel brandbare zaken, hout, hooi en stro. Daarom is
brandgevaar een risico. Het is daarom niet toegestaan om vuurtjes te stoken, kaarsen aan te
steken of aanstekers te gebruiken zonder toezicht of overleg.

We hopen dat al deze regels bijdragen aan een fijn verblijf op Zorgboerderij Alles Kidts / Erve
Broekhuis en dank je wel voor je medewerking.
Vriendelijke groeten van ons allemaal !!!

