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        Mechelen, 19 september 2014 
 

‘Janssen Cares’ en engageert zich… 
Uw Tijdproject staat voor de deur ! 
 
 

 
 
Beste Janssen-tijdgever, 
 
Op woensdag 1 oktober gaat u samen met uw collega’s tijd geven. Of beter gezegd: tijd 
investeren. Dit in een project in de Zorgboerderij Rommeshoef in Essen.  Samen met uw 
collega’s schenkt u tijd en aandacht aan een groep mensen met een beperking variërend in 
leeftijd van 17 tot 52 jaar.  U zal de boerderij o.a. helpen om ruim 1.000 m² aan klinkers te 
leggen op de oprit en binnenplaats.  Hiermee doet u de Rommeshoef een groot plezier.  Het  
maakt van de boerderij een nóg aangenamere plaats voor de bezoekers met een mentale 
beperking.  En u bewijst hiermee dat Janssen Cares!   
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Datum  
Woensdag 1 oktober van 09u00 tot 16u30  
 
De organisatie die u zal helpen 
De Rommeshoef is een zorgboerderij die een zinvolle dagbesteding biedt aan een groep 
mensen met een mentale beperking. Deze personen, variërend in leeftijd van 17 tot 52 jaar, 
krijgen een ruim aanbod van leuke en leerzame activiteiten onder professionele begeleiding.  
De visie van De Rommeshoef is het bieden van een onmisbare dagbesteding voor personen 
met een beperking. Hun missie: het leveren van maatwerk aan zorg, afgestemd op de 
individuele behoefte van de zorgvrager, middels een permanent aanbod van eenvoudige 
agrarische activiteiten in een rustige groene gezonde omgeving van een boerderij. 
De dagen worden ingevuld met o.a. het verzorgen van de dieren, het leren telen en oogsten 
van groenten, het verkopen van de groenten in de eigen winkel, het onderhouden van tuin, 
erf en gebouwen en het rondleiden van bezoekers (fietsers, wandelaars, etc.). Momenteel 
stelt de zorgboerderij 9 cliënten in staat om onder begeleiding gevarieerde werkzaamheden 
te verrichten die niet te complex en lichamelijk niet te zwaar zijn. De individuele behoeften en 
mogelijkheden vormen het uitgangspunt van de indeling van het werk. Hiermee zijn er drie 
dagen per week cliënten op de boerderij. Het ultieme doel is om te komen tot een bezetting 
van 5 dagen per week met een groep van 20 personen en de noodzakelijke begeleiders.  
 
Lees meer informatie op www.zorgboerderijrommeshoef.be. 
 
Locatie 
Zorgboerderij Rommeshoef 
Rouwmoer 6 
2910 Essen 

 
 
Aanwezigen  

De organisatie die u zal helpen:  
Zorgboerderij Rommeshoef: Toon Hamans 0479 82 54 43 (enkel te contacteren in geval van 
nood op de dag van het project) 
7 collega’s van Janssen:  
 
 
 
 
 
 

 

http://www.zorgboerderijrommeshoef.be/


  3 

 

 
Uw maatschappelijk project  
De Zorgboerderij Rommeshoef kan uw hulp goed gebruiken.  Jullie kunnen de cliënten 
helpen tijdens hun dagelijkse activiteiten, er kan in de groentetuin gewerkt worden, er dient 
nog meer dan 1.000 m2 klinkers te worden gelegd op de oprit en binnenplaats van de 
boerderij en de landbouwmachines kunnen een likje verf gebruiken. 
Er zal in kleinere groepen gewerkt worden rond de verschillende taken. Na de middag kan 
men van activiteit veranderen om zo ook men andere collega’s samen te werken. 
  

Dagindeling 

09u00 – 09u45  Onthaal, voorstelling en kennismaking 
10u00 – 12u30 Start activiteiten: cliënten begeleiden, in de groentetuin werken, 

de landbouwmachines schilderen, klinkers leggen. 
12u30 – 13u30 lunch samen met de cliënten, begeleiding en vrijwilligers. 
13u45 – 16u00 Verderzetten activiteiten: cliënten begeleiden, in de groentetuin 

werken, de landbouwmachines schilderen, klinkers leggen. 
16u00 – 16u30 afsluiten en debriefing met de cliënten onder het genot van een 

streekbiertje. 
 

 
 
Praktisch 
Hou er rekening mee dat je kleding vuil kan worden. Voorzie daarom aangepaste kledij, 
werkschoenen en werkhandschoenen. Al het benodigde materiaal voor de activiteiten wordt  
voorzien door de Rommeshoef. Er is een ruime parking aan de boerderij waar u uw auto kan 
parkeren.  
 
 
Tot slot  
De organisatie en haar bewoners hebben zich helemaal voorbereid en verheugen zich op uw 
komst.  Kom zeker op tijd en stel u open voor de leefwereld van de organisatie en haar 
bewoners.  Zo wordt uw project ongetwijfeld een bijzondere en fijne ervaring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Time4Society is een vzw die gespecialiseerd is in het coördineren van maatschappelijke 
projecten. Time4Society is uw partner in dit project. Meer weten over ons? Surf naar 

www.time4society.com 
 

 

http://www.time4society.com/

