Projectomschrijving Logeer- en Pleegzorgboerderij Berakha
Inleiding
Vandaag de dag kan een aanzienlijke groep kinderen en jongeren, om uiteenlopende
redenen, niet thuis blijven wonen. Klaas en Martha Groot van Berakha bieden samen met
een van hun eigen (volwassen) kinderen op hun boerderij in Twisk ruimte voor kinderen
(vanaf 5 jaar) en jongeren om naar vermogen en in eigen tempo te groeien naar
volwassenheid in een dynamische grote familiesfeer. Deze kinderen vinden hier een plek
om even uit te rusten, liefde te ervaren en structuur te krijgen. Het is hun overtuiging
dat kinderen en jongeren het best geholpen worden als we ons richten op hun
mogelijkheden en talenten. Vitaliseren in plaats van problematiseren. Geloven in de
kracht van het gewone leven. Samen met de jongeren zoeken zij vanuit een christelijke
levensovertuiging naar een stevig fundament. Trefwoorden zijn persoonlijk, betrouwbaar,
geborgen, liefdevol, respectvol en kleinschalig.
Doelgroepen en zorg
De Logeer- en Pleegzorgboerderij is niet verbonden aan een zorginstelling. Particuliere
aanmelding is mogelijk. De vergoeding kan afhankelijk van de situatie via Persoonsgebonden budget (PGB), pleegzorg of particulier plaatsvinden.
De intentie is om hulp te bieden. Zelf bieden ze geen therapieën aan. Het doel is een
thuis te bieden, al is het maar voor even. Waar mogelijk wordt geprobeerd om meerdere
kinderen uit een gezin op te nemen. De deskundigheid en zorgervaring ligt op het
gebied van ADHD, licht verstandelijke beperkingen, autisme en aanverwante
contactstoornissen. Eventueel wordt met ouders samen gezocht naar instanties die hen
verder op weg kunnen helpen.
Opvangmogelijkheden
Als gezin bieden zij in een gestructureerde huiselijke sfeer zowel crisisopvang als
langdurige opvang. Voorts wordt dag-, week, weekend,- en vakantieopvang ter ontlasting
van de ouders/verzorgers aangeboden.
Aanpak
De problemen waarmee kinderen worstelen zijn zo complex als de wereld waarin wij
leven. De boodschap die het gezin in woorden en daden aan de kinderen meegeeft is “jij
bent belangrijk en wat je vertellen wilt is belangrijk”. Belangrijk hierbij is om elk kind op
zijn eigen tempo naar zijn of haar vermogen te laten groeien naar volwassenheid door
zich op te trekken aan en te leren van de mensen in het gezin en erom heen.
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Er is sprake van 3 generaties inwonenden, welke allemaal betrokken zijn bij de kinderen.
Gestreefd wordt naar op een natuurlijke manier invoegen, deel gaan uitmaken van de
familie.
Er wordt gewerkt aan een omgeving waarin allen zich thuis voelen en er tegelijkertijd
voldoende persoonlijke ruimte is. Op Berakha wordt gewerkt volgens de
gezinsmethodiek. Gezin zijn doe je samen, dus heeft ook ieder zijn eigen taak. Er wordt
in de boerderij en op het terrein geen drugs, tabak of alcohol gebruikt.
Sommige van de kinderen krijgen ook hulp van professionele instanties. De verschillende
vormen van hulpverlening worden op elkaar afgestemd en de jongeren worden zo veel
mogelijk in dit proces betrokken.
Stichting
Op 22 december 2008 is Stichting Berakha opgericht. De stichting heeft ten doel vanuit
een christelijke levensvisie ondersteunen en stimuleren van materiele en immateriële
hulp voor kinderen of volwassenen die om bepaalde redenen niet in hun thuissituatie
kunnen verblijven en hulp nodig hebben, zulks in de meest uitgebreide zin des woord.
De stichting verwerft voornamelijk inkomsten door actief fondsen aan te schrijven. De
keuze welke fondsen aan te schrijven wordt bepaald door ervaringen uit het verleden en
door bij andere gelijksoortige stichtingen te informeren bij welke fondsen zij succesvol
geworven hebben.
Het vermogen wat hiermee wordt verworven wordt op een spaarrekening bij de
Rabobank gezet. Een gering bedrag staat op de lopende rekening van de stichting om
aan voorkomende verplichtingen te kunnen voldoen.
De besteding van de geworven geldbedragen vindt als volgt plaats. Het gezinshuis draagt
projecten aan, het bestuur controleert of deze passen binnen de doelstelling van de
stichting en beslist dan bij meerderheid van stemmen om daarvoor het gehele of een
gedeeltelijk geldbedrag beschikbaar te stellen. Vervolgens dient het gezinshuis een
declaratie in bij de stichting die deze dan aan haar overmaakt.
Als bewijs van besteding levert het gezinshuis een kopie van de factuur van het project
mee bij de declaratie.

