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Inleiding 

Stichting Van Ravenswaaijstede is een kleinschalige zorgboerderij welke staat voor rust, veiligheid, 
vertrouwen en verbinden. Om dit volledig te willen uitdragen wordt er aan een kwaliteitssysteem 
gewerkt om daarmee de doelstellingen te bereiken. 
Voor mensen met een GGZ-problematiek wil de stichting een veilige plek bieden met een zinvolle 
dagbesteding waar zij het gevoel krijgen ergens bij te horen en zichzelf mogen zijn. Ondanks de 
diversiteit aan projecten van aangepaste werkvoorzieningen en dagbestedingen is er toch nog een 
groepering die onvoldoende aansluiting vindt in de sociale maatschappij. Zij raken tussen wal en 
schip. De onzekerheden met betrekking tot bezuinigingen, de complexiteit van deze doelgroep zijn 
verontrustend omdat voor hen niet altijd een stabiele plaats is. Het risico om terug te vallen is 
aanwezig waardoor zij nog kwetsbaarder zullen worden. De risico’s liggen ten grondslag aan het 
psychisch welbevinden. Hierbij kan worden gedacht aan depressies, sociaal isolement, alcohol- en 
drugsverslaving, dakloosheid, diverse vormen van criminaliteit en recidive. De problemen die hierin 
spelen kunnen niet eenvoudig worden opgelost. Maar er kan weldegelijk een bijdrage worden 
geleverd om hen passende ondersteuning te bieden. Essentieel is dat deze doelgroep goed wordt 
opgevangen met behulp van een veilige plek waar rust en vertrouwen het uitgangspunt mogen zijn. 
Ook is het van belang dat zij worden gestimuleerd om mee te doen aan de dagelijkse activiteiten op 
de zorgboerderij zodat zij gemotiveerd raken om hun leven te stabiliseren.  
 
 

Doelstelling 
 
Stichting Van Ravenswaaijstede heeft als doel: het bieden van dagbesteding aan mensen met 
psychiatrische- en psychische problemen, een verslavingsverleden, een verstandelijke beperking 
en/of een niet aangeboren hersenafwijking.  
De begeleiding is gericht op het creëren van een veilige plek waar de deelnemer rust en ruimte krijgt 
om zichzelf te zijn en vertrouwen te vinden. Door het aanbieden van zinvolle dagbesteding krijgt de 
deelnemer mogelijkheden tot het leren en vergroten van vaardigheden, samenwerking met zijn 
medemens en tot re-integratie. 
De stichting heeft voorts ten doel het verrichten van al wat met het vorenstaande verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn.  
 

 
Missie 
 
Stichting Van Ravenswaaijstede biedt ruimte om elkaar te ontmoeten, vrienden te maken, elkaar te 
helpen. Er voor elkaar zijn! Het is een plek waar rust, veiligheid, vertrouwen en verbinden centraal 
staan. Deze vier kernwaarden zijn sterk met elkaar verweven wat zorgt voor een gemoedelijke en 
ongedwongen sfeer op de zorgboerderij.  
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Visie 
 
De zorgboerderij is gelegen in een agrarische omgeving omringd door natuur en dieren. Het is een 
omgeving waar deelnemers zich thuis voelen en tot rust komen. Kleinschalig is de opzet en 
tegelijkertijd ook de kracht om persoonlijke aandacht te blijven geven aan de deelnemers. 
Het buitenleven, de rust en ruimte dragen bij aan een gezonde levensstijl wat stimulerend werkt 
voor lichaam en geest.  
 

 
Werkstrategie 
 
De dagbesteding is iedere werkdag (maandag tot en met vrijdag) open van 9:00 – 16:00 uur.  
Er is ruimte voor maximaal 7 deelnemers per dagdeel wat overzichtelijk is voor de begeleiding.  
De activiteiten zijn voornamelijk gericht op het werken in de tuin en het verzorgen van dieren.  
 
Activiteiten worden uitgevoerd in eigen tempo zonder de nadruk te leggen op de productie. Er wordt 
gekeken naar behoeften en mogelijkheden. Vraaggericht en competentiegericht werken dragen bij 
aan persoonlijke groei van de deelnemer. 
 
Om nog beter aan te sluiten op de behoeften van deelnemers is het wenselijk om een schuur te 
verbouwen tot kantine en activiteitenruimte. Hier kunnen deelnemers koffie/thee, hun lunch 
nuttigen en bij slechte weersomstandigheden activiteiten binnen uitvoeren. Daarnaast ligt het plan 
om de huidige kapschuur uit te breiden met paardenstallen. De verzorging en het lichamelijk contact 
met paarden draagt ertoe bij dat deelnemers tot rust komen en zich veilig voelen.  
Deze projecten vergen een enorme financiering wat niet haalbaar is op korte termijn. Wellicht is het 
mogelijk om dit binnen een periode van drie jaar te verwezenlijken. Om deze plannen te kunnen 
uitvoeren zullen fondsen en subsidies moeten worden aangevraagd.  
 

 
Organisatie 
 
Naam organisatie:   Stichting Van Ravenswaaijstede 
Straat + nr.:    Bovenbuurtweg 44 
Postcode + woonplaats: 6721MN Bennekom 
Telefoon:    +31 6 55867843 
Email:      info@vanravenswaaijstede.nl 
Website:     www.vanravenswaaijstede.nl 
KvK-nr.:     77788249 
AGB-code:    41787279 
IBAN:     NL67RABO0337236518 
      
De stichting beoogt het algemeen nut maar heeft tot op heden geen ANBI-status. 
De stichting heeft geen winstoogmerk.  
 
 
 

mailto:info@vanravenswaaijstede.nl
http://www.vanravenswaaijstede.nl/
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Het bestuur bestaat uit drie leden: 
Mw. A.M. van Gelder – voorzitter, 
Dhr. A.J. Garritsen – secretaris, 
Dhr. W.R. van Gelder – penningmeester. 
 
De stichting kent een kleine werkorganisatie met 1fte. Wanneer het aantal deelnemers groeit zal 
werving van een of twee vrijwilligers plaatsvinden. 
 
De bestuurders ontvangen geen beloning uit hun werkzaamheden.  
 
 

Financiën 
 
De stichting heeft geen eigen vermogen. 
De financiën zijn afkomstig uit Persoons Gebonden Budget (PGB) en ZIN (Zorg In Natura).  
De stichting is onderaannemer bij twee zorginstellingen, gespecialiseerd in GGZ en is gecontracteerd 
met Gemeente Ede.  
Daarnaast is de stichting afhankelijk van donaties, fondsen en subsidies.  
 
 
 
 


