Weekendverslag
6 februari tot 8 februari

Vrijdag
De koudste dag van het jaar, en dat was te voelen ook. Dit weekend zijn Gerjan, Bram,
Nicole, Brandon en Lion van de partij. We schoven aan tafel voor het avondeten. Kip Siam.
Gewoon lekker zo’n bordje rijst. Na het eten mochten de computers even aan. De grote
mannen gingen liever ‘’chillen’’, muziekje luisteren. Terwijl Celine en Nicole heen en weer
getrild worden door de bass. Chillen was wel het woord wat de avond kan beschrijven.
Iedereen was een beetje moe van de afgelopen week en de vrijdag is er ook voor om erin te
komen. Bakje thee en bakje vla en tv kijken maar. Om kwart voor 10 gingen we allemaal
naar boven, tanden poetsen en pyjama aan. Op naar bed… De rust zzzz.

Zaterdag
Omdat er maar zo weinig kinderen waren mocht iedereen wat langer blijven liggen. Sommige
zijn hier helaas niet zo goed in (hé Bram) en stonden gewoon half 8 naast hun bed. Een
halfuurtje later ontbijten brengt ook nadelen met zich mee. Want de computer tijd is korter
omdat we toch om 10 uur naar de Stelle vertrokken. Bram werd opgehaald op een nachtje bij
zijn vader te logeren en de rest ging op naar de dieren. We hadden niet veel tijd want
moesten echt om 11:00 terug zijn op de Malversweie. Het was dus een soort van rennen en
vliegen geblazen en het record dieren voeren werd verbroken! Dit terwijl er nog een ezel
stiekem ontsnapt was waar we achter aan moesten. Terug op de Malversweie werd de
verloren computertijd ingehaald en kwamen de ouders van Lion op bezoek die een
overheerlijke appeltaart hadden meegenomen. Die ging er zeker wel in.
Claudia Goudzwaard kwam rond 1 uur binnenstappen. De kinderen zaten lekker een
muziekje te luisteren of te tekenen. Gewoon lekker ‘chill’.. Rond 2 uur zijn we de bus in
gegaan en zijn we richting Renesse gereden. Want daar was namelijk de Stroa bezig! En het
was extra leuk, omdat Linda en Jolanda van de dagbesteding mee deden! Helaas hadden
we het grootste gedeelte gemist, maar dat mocht de pret niet drukken. Het was toch enorm
leuk om te zien dat die 2 meiden op 2 enorme knollen zaten haha. Na een tijdje waren we
het beu en zijn we weer terug gereden naar de boerderij. Eerst nog even een tussenstop om
onze eigen kanjers van paardjes binnen te zetten. Rond half 6 is Claudia gaan koken, want
de buikjes rammelden. Er stond een lekker broodje shoarma op het menu. Na het eten
mochten de jongens en dame zelf bepalen wat te doen. Het werd sowieso een lekkere luie

chill avond. Filmpje, chipje en wat te drinken. Rond kwart over 10 zijn we naar boven
gegaan. En morgen... Dan wordt het: UITSLAPEN! Weltrusten….. ZzzzZzzz

Zondag
Van het uitslapen hebben de jongens goed gebruik van gemaakt. Rond half 10 zaten we
alweer aan het ontbijt en is Joyce bij de groep aangesloten. Zij kwam ons team versterken
voor op de Stelle. Om 11 uur zijn we met zijn 4e naar de stelle gegaan om de diertjes eten te
geven. Eerst kregen de paarden eten en hebben we hen op de wei gezet. Wat was dat toch
ineens raar.. wolke en roosje waren weer terug en dat vonden Jelte en Gangster erg
gezellig. Ze hebben ongeveer 30 minuten door de wei gerent en gesprongen en dat was er
erg leuk gezicht. Ego en Donnie genoten ook mee vanuit de rij bak en steigerden tegen
elkaar op, wat Brandon en Lion nog nooit eerder hadden gezien.

Uiteindelijk hadden we onze taken uitgevoerd en konden we weer terug naar de
Malversweie. Na de grote inspanning van vanmorgen kregen de jongens voor de lunch en
broodje koket of frikadel. Omdat het zo gezellig aan tafel was hebben we maar liefst ander
half uur aan tafel gezet! Rond half 3 kwam Gerjan binnen en hebben we gezellig nog
gekletst over het café van de ouders van zijn vriendin.
Rond half 4 werd Brandon opgehaald en was het wel erg stil… maar kregen we Bram daar
voor terug die dit weekend bij zijn vader bleef logeren! Toen was het alweer half 5 en
moesten we echt gaan binnen aan het avond eten. Bram maakte met Joyce gehaktballen en
ondertussen kwam Simone binnen.

Bedankt voor het gezellige weekend!

Groetjes van Claudia Geuze, Celine, Claudia Goudzwaard en Joyce

