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Het volgende corona jaar 2021. is achter de rug en gelukkig zijn wij allemaal
gespaard gebleven, ook dankzij de vaccinaties.

Corona heeft ons er niet van weerhouden om toch diverse, druk bezochte
concerten en exposities in onze prachtige con.írtschuur te houden. Natuurlijk
met in achtneming van de vereiste maatregelen.

Mr. Wiel Stevens, die na vele jaren voorzitterschap van de raad van Toezicht
aftrad is opgevolgd door Dr. Daan Wienke, organisatiepsycholoog.

Wij zijn heel blij met zijn komst, ook al omdat hij 'n begaafd pianist en zanler is
en al diverse keren bij ons heeft opgetreden.

Tijöens diverse vergaderingen , in persona en online, zijn wepan het
brainstormen.geweest hoe wij uit de in 2O2O ontstane treurige impasse
kunnen komen.
Onze reserves zijn gestoken in de noodzakelijke aanpassingen van het
woonhuis vanwege de eisen om als gezinshuis gecertificeerd te kunnen

worden.
Ook de stal had dringend nieuwe fronten nodig.
Onze financiële situatie, zonder inkomsten nu, werd daardoor al snel

uitzichtloos.
Plan B: andere bronnen van inkomsten, zoals verhuur van de 2 huisjes op het
terrein of de concertschuur of 'n andere bestemTíns zoeken

strandden.
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Wij hebben tíjd nodig om onze stichtingen nieuw leven iÀteblazen, dus geld
en tot bns grote geluk vonden we stichting Dierenlot, op de valreep van 2020,
bereid om ons te helpen ,zodat we onze niet onaanzienlijke vaste lasten
konden blijven betalen . Het bestuur sprak zijn volste vertrouwen in ons uit.
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'n Andere, goedkopere plek vinden waar we met al onze dieren naar toe
kunnen op'n verantwoorde manier èn verder met de kinderen, is bijna
onmogelijk.
Bovendien zijn bestemmingsplannen met stikstof rechten bÍj eventuele
verhuizing zo goed als onbereikbaar in deze tijd.
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Onze 2 doelstellingen, dieren en kinderen, zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden en al

kregen

niet

wij

vele, vele aanvragen voor het plaatsen van kinderen, dat mocht

baten.
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Het wegrukken van ' onze' kinderen is duidelijk 'n verkeerde beslissing
geweest en'n prestigekwestie geworden van jeugdzorg en alle aanvragen van
de gezÍnsvoogden werden van'hogerhand' afgewezen.

onze wel 'ns openbare uitgesproken zorgen over het functioheren van
Jeugdzorg heeft ongefwijfeld tot deze negatieve stellingname geleid.
Van de lnspectie Jeugdzorg mogen wij doorgaan, maar deze lnspectie heeft
geen enkele bevoegdheid voor plaatsing van kinderen.

Vanzelfsprekend hebben wij diverse keren geprobeerd om in gesprek te gaan
met de regiomanagers van Jeugdzorg, maar daar werd niet op in gegaan.
Ten overvloede barstte er in 2019'n ware heksenjacht op social media los.
Ouders die bij ons kinderen willen plaatsen op vrijwillige basis schrikken daar
uiteraard van.
Via de artikel 12 procedure hebben wij het gerechtshof in Den Bosch gevraagd
deze smaad en laster strafbaar te stellen
Deze heksenjacht op social media vol smaad en' laster van,slechts ,n paar
mensen, zijn vooral gemotiveerd door de bekendmakingïq Zorg van het

schadefonds van VWS, dat er € 5000.00

schadevergoeding per kind kan worden uitgekeerd dat vanaf 1950 in'n
pleeggezin/groep/gezinshuis is geplaatst door Jeugdzorg, als er tenminste
sprake was van buitensporig geweld en dwangarbeid.
Er hoefde geen bewijs geleverd te worden en als er meerdere kinderen

hetzelfde beweren, dan is dit voldoende voor toekenning.
Deze mensen konden elkaar gemakkelijk vinden op dit medium en met succes.

Wij hebben het ministerie van VWS en schadefoads op de hoogte gebracht van
mogelijk misbruik vanwege deze extreme laagdrempeligheid.

ln 2021zijn er geen dieren overleden , onze oudste pony's zijn inmiddels bijna
40jaar en nog kerngezond.

Alle'dieren, zowel de vele poezen, paarden/pony's ezel en larpa, pauwen,
kippen, gans hebben 'n goed leven op onze hoeve en zien er prachtig uit.
jaar, begin april is het weer'n feest als de zwaluwen, na hun uitputtende
tocht, weer op de oude nesten neerstrijken.
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Het is geweldig mee te mogen maken hoe ze druk in de weer bezig met hun
nesten repareren, de jongen te voeden en ze vliegles te zien geven.
Het is heel stil als in September hun gekwetter opeens verdwenen is.
Onze bijen zijn dan meestal al in wintertros, nadat we'n deel van hun honing
hebben geconfisqueerd, niet voor de verkoop, maar voor mensen die wij 'n

warm hart

toedragen.
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Wij hebben 3 maanden onderdak kurinen bieden aan'n RË.ssisch
,\.
vluchtelingengezin, in afwachting van 'n eigen huis en hebberï.ons huis
opengesteld voor andere vluchtelingen.

Al vanaf de oprichting van Stichting Op Herme in 1989 zijn

wij project

geweest voor taakgestraften van de reclassering, Verslavingszorg, Bureau Halt
en de Raad v.d. Kinderbescherming.
De bedoeling van deze taakstraffen, i.p.v. gevangenisstraf ,is o.a. recidive

voorkomen.
Meestal zijn het mannen, die klusjes bij ons verrichten en bijna altijd verloopt
dat heel prettig en gaan deze mensen met'n goed gevoel verder met hun
leven.

Van harte hopen wij dat wij ons leven hier op de Heykeshoeve in dienst van de
dieren en kinderen nog heel lang kunnen voortzetten en zullen er alles aan

doen om dit

te

blijven verwezenlijken.

Wij staan uiteraard open voor alle hulp en/of suggesties om dit doel
behouden.
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