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Jaarverslag Stichting Het Terphuis 2019 
 
Inleiding 
Het derde jaar van Stichting Het Terphuis is alweer voorbij. Het jaar 2019 is een jaar van 
veranderingen. In april is het bestuur van de stichting gewijzigd. In mei heeft de stichting een andere 
naam gekregen. In juni is de boerderij geopend en in de periode april tot en met december hebben 
vaste en tijdelijk bewoners hun intrek in de boerderij en het bijgebouw genomen. Medewerkers en 
vrijwilligers werkten volop aan het verzorgen van de dieren en de moestuin en runden de 
boerderijwinkel. Zo krijgen de plannen van Het Terphuis steeds meer vorm. We hopen dat u dit 
verslag met plezier leest en dat we nog lang van uw betrokkenheid mogen genieten. 
 
Hartelijke groet, het bestuur. 
 
 
Restauratie: 
De restauratie van de boerderij is afgerond als we 2019 afsluiten. De boerderij is 14 juni feestelijk 
geopend. Door de jaren heen is er enorm veel werk verzet en is het een mooie plek geworden om te 
wonen, te werken en bij elkaar te komen. Op 15 juni, de Dag van de Bouw, was de boerderij open 
voor het publiek. Dat bood omwonenden en andere geïnteresseerden een unieke kans om de hele 
boerderij in voltooide staat te bezichtigen. 
 
Het gehele weiland achter de boerderij is in 2018 al ingericht: er zijn fruitbomen geplant, een 
schapenweide afgezet. De paarden, schapen en andere dieren genieten daar van de ruimte en we 
hebben ook kunnen planten en oogsten. 
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Bestuur en naamswijziging: 

In april 2019 heeft er een wisseling van het bestuur plaatsgevonden. Later in mei zijn de naam van de 

stichting en het logo gewijzigd van De Thuishoeve naar Het Terphuis, een verwijzing naar de oude 

huisterp, waarop de boerderij is gebouwd. 

Het nieuwe bestuur heeft de plannen van het oude bestuur voortgezet en waar de omstandigheden 

daarom vroegen aangepast. Bij alles blijft het doel van Stichting Het Terphuis voor ogen: het geven 

van steun aan kwetsbare personen in de samenleving, het bieden van een veilige plek aan kinderen 

en volwassenen waar zij gehoord worden en waar zij terecht kunnen voor hulp, ongeacht hun 

afkomst, ras, cultuur, religie of leeftijd, het bieden van een veilig thuis, in een gezin, aan kinderen en 

jongeren die niet in hun eigen thuissituatie kunnen verblijven. 

Vanuit de zorgboerderij en haar woongemeenschap biedt Het Terphuis een plek voor mensen die 

zorg of hulp nodig hebben. Ook is het een plek voor ontmoeting om de verbondenheid in de 

gemeenschap van Albrandswaard en omgeving te bevorderen.  

 

 
 
Bewoners: 
Met het gereedkomen van de boerderij en het bijgebouw konden bewoners hun intrek nemen. Het 
eerste gezin woont sinds begin april in het bijgebouw. In de loop van het jaar zijn er tijdelijke 
bewoners gekomen in het voorhuis en één van de appartementen. In december is een gezin komen 
wonen in het achterhuis. Inmiddels heeft iedereen zijn plek op Het Terphuis gevonden en doet mee 
met de verschillende activiteiten. 
 
Activiteiten: 
Vanaf 2018 draaide er al een heel boerenbedrijf op het weiland en in de tuinen van Het Terphuis. 
Door afronding van de restauratie en opening van de boerderij kon dat uitgebreid worden en 
inmiddels wordt er al heel wat gedaan. 
 
De weide is het werkgebied van de dierenverzorgers. Met liefde verzorgen zij de paarden, schapen 
en kippen. De bijenstal is het thuis van de bijen van Ludo, de imker. De moestuin is het werkgebied 
van Petra en vrijwilligers. Er is heel wat geoogst: aardappelen, andijvie, augurken, boerenkool, 
kruiden, aardbeien en mirabellen. Te veel om allemaal op te noemen. 
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Jarka heeft in de loop van 2019 de gelederen verstrekt en runt onder andere de boerderijwinkel. 
Daar worden de producten van de boerderij verkocht: de eieren van de kippen, de potjes honing, de 
verse producten uit de moestuin en van de fruitbomen, maar ook jam, soep, zeep en maaltijden die 
Petra met vrijwilligers maakt in de keuken van de deel. 
 
 

  
 
 
Er wordt veel samengewerkt met vrijwilligers en er zijn ook werkervaringsplaatsen aan. Het Terphuis 
is een plek om anderen te ontmoeten, lekker bezig te zijn of de Nederlandse taal te leren. En wij zijn 
natuurlijk ontzettend blij dat we zoveel helpende handen krijgen. Elke doordeweekse dag zijn 
mensen welkom om te helpen in de moestuin, verzorging van de dieren, schoonmaken of andere 
klussen die maar voorhanden komen. 
 
Verder spelen de werknemers ook een rol bij het begeleiden van mbo-stagiaires. Ook in 2019 hadden 
we twee stagiaires die op Het Terphuis hun kennis van school bij de dierenverzorging in praktijk 
konden brengen en uitbreiden.  
 
Voor de kinderen van Het Terphuis en andere betrokkenen is er ook nog De Paardenpret, 
verschillende activiteiten met de paarden van Het Terphuis. Ook is het plan om in 2020 op Het 
Terphuis paarden-coaching aan te bieden. Daarvoor wordt er samengewerkt met Saskia van You 
Make Sense Horses.  
 
Ook op ander gebied valt er wat te leren op Het Terphuis. Zo ontving de imker schoolkinderen in zijn 
bijenstal, werden er cursussen mestbriketten maken, permacultuur tuinieren, mestonderzoek en een 
lezing over voeding en hormonen gegeven. 
 
Andere betrokkenen 
De leden van Kerkgenootschap Poortugaal komen regelmatig voor de diensten samen in de deel van 
Het Terphuis en zijn betrokken bij de verschillende activiteiten op Het Terphuis. Verder zijn er 
contacten Stichting De Zorgnijverij uit Barendrecht om samen te werken. Het Terphuis is een mooie 
plek voor de dagbesteding van haar clienten. 
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Pleegzorg en opvang 
In 2019 hebben twee gezinnen als vaste bewoners hun intrek genomen in de boerderij. Zij bereiden 
zich voor op pleegzorg of een andere vorm van zorg van mensen die thuis geen veilige plek hebben. 
In 2020 hopen zij dit meer vorm te gaan geven. Er verschillende gesprekken en bijeenkomsten 
geweest met zorginstanties. 
 
 

Volgend jaar 

 
Op het moment van schrijven is 2020 alweer begonnen. Wat zijn onze plannen voor dit jaar? 
Met het afronden van de boerderij in 2019 krijgt het daadwerkelijk doel van de stichting steeds meer 
vorm: mensen een veilig thuis bieden. We gaan verder met het huisvesten van bewoners, geven hen 
de tijd om te wennen, af te stemmen op elkaar, de stichting en de community. Daarbij kijken we ook 
met elkaar hoe we in de loop van het jaar met de opvang kunnen beginnen. 
 
We gaan ook verder met de bestaande activiteiten met vrijwilligers, het aanbieden van 
werkervaringsplekken en stageplekken. We breiden ook uit met een bed and breakfast die vanaf 
augustus van start zal gaan. Ook de samenwerking met De Zorgnijverij en You Make Sense Horses 
hopen we verder te ontwikkelen. Zo komen we steeds dichterbij het doel van Stichting Het Terphuis.  
 
 

 
 




































