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Stichting Het Terphuis
In dit jaarverslag:We zijn God enorm dankbaar voor de 

prachtige dingen die gebeuren bij 
Het Terphuis. Hij voorziet in allerlei 

mogelijkheden om (jonge) mensen tot 
herstel en groei te brengen. In dit 

Jaarverslag van 2021 brengen we u graag 
op de hoogte.

Het dagelijks leven
Onze doelstellingen in 3 pijlers
Wijzigingen in onze gemeenschap
Meer ontwikkelingen rondom Het Terphuis
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Jaarverslag Stichting Het Terphuis 2021

Het Terphuis krijgt steeds meer vorm en inhoud. Met de instroom van nieuwe kernbewoners en 
deelnemers ontstaat er een dynamiek die bij onze kernwaarden hoort: gastvrij en dienstbaar zijn,  
waarde aan elkaar geven, betrokken zijn bij elkaar, duurzaam leven en veel plezier maken.

In 2021 hebben we hard gewerkt aan de organisatiestructuur, het versterken en verbeteren van de af-
delingen en de samenwerking daartussen. We werken alweer met zo’n 25 mensen op diverse afdelingen. 
Daarin krijgen we ondersteuning vanuit het bestuur. Dat voert op regelmatige basis overleg met het 
team om hen met raad en daad terzijde te staan. 

Ook op het gebied van Verhuur maakten we stappen in 2021. Zowel onze Bed & Breakfast als de 
zakelijke ruimtes werden regelmatig verhuurd. Verschillende organisaties hebben naar tevredenheid 
gebruik gemaakt van de binnen- en buitenruimtes en de overnachtingsplekken.

Het dagelijks leven
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Onze doelstellingen
Stichting Het Terphuis heeft verschillende doelstellingen die we in de praktijk brengen op basis van drie 
pijlers. Deze pijlers zijn terug te vinden in ons Beleidsplan 2021-2025.
  
| Pijler 1. Het bieden van een veilige woonomgeving aan jongvolwassenen. 
| Pijler 2. Het geven van steun aan kwetsbare personen in de samenleving. 
| Pijler 3. Het bevorderen van de verbondenheid in de gemeenschap van Poortugaal en omgeving. 
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Pijler 1 - Veilige woonomgeving voor 
jongvolwassenen

5

Binnen onze woongemeenschap creëren we een 
veilige plek waar een aantal gezinnen optrekken 
met jongvolwassenen. Door samen te wonen en/
of te werken kunnen deze jonge mensen groeien 
naar gezonde zelfstandigheid. En hoe mooi is het 
dat zij tot herstel en groei kunnen komen in een 
omgeving vol met dieren en groen!

In 2021 hebben meerdere deelnemers met een 
woontraject hun intrek genomen in de 
appartementen. Stuk voor stuk zijn dit jonge 
mensen met een eigen verhaal. Ieder van hen 
voegt iets unieks toe aan deze plek en voor elk van 
hen is het van grote meerwaarde om juist hier te 
wonen in deze fase van hun leven. 
In de loop van het jaar kwamen er ook deelnemers 
wonen in het Voorhuis. Dit was mogelijk omdat 
de verbouwing aan de bovenetage was afgerond. 
Onder leiding van Ab en Reinier, de vaste 
klusjesmannen van het Terphuis, is één kamer 
veranderd in een ‘chillruimte’ met keuken. Ook is 
er een plafond tussen de bovenverdieping en de 
zolder gemaakt om de temperatuur van de 
overloop te verbeteren. 

De interesse in Het Terphuis neemt toe. Er waren 
regelmatig kennismakingsgesprekken waarin we 
de tijd namen om te ontdekken of er een match 
was tussen de deelnemer en het Terphuis. 

Sommige aspirant-deelnemers kwamen een 
poosje logeren om van beide kanten te ervaren 
hoe dat was. Ook was het Terphuis een locatie 
voor crisisopvang voor mensen die per direct 
een plek nodig hadden om tot rust te komen. 
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Pijler 2 - Steun aan kwetsbare personen in de 
samenleving

Als Stichting Het Terphuis willen we een plek zijn 
waar mensen elkaar ontmoeten en waar ruimte is 
om talenten te ontwikkelen. Ook in 2021 
hebben we deze pijler in de praktijk gebracht. In 
een vriendelijke, ontspannen omgeving komen 
allerlei mensen bij ons werken, zoals stagiaires en 
vrijwilligers. Al met al was de koffietafel in de Deel 
regelmatig goed gevuld aan het begin van een 
werkdag. Daarnaast hebben we een aantal mooie 
projecten kunnen draaien.

De Zorgnijverij
De samenwerking met de Zorgnijverij is in 2021 
verder ontwikkeld op het gebied van 
Dagbesteding. De expertise en ervaring van de 
Zorgnijverij en de locatie en atmosfeer van het 
Terphuis zijn een gouden combinatie gebleken. 
Onder begeleiding van Jeannet maakten de 
deelnemers allerlei boerderijproducten, die 
bijvoorbeeld in het winkeltje werden verkocht.

Jane
In 2021 zijn er twee Jane-talententrainingen 
afgerond. Het in kaart brengen van de talenten 
van medewerkers, stagiaires en bewoners heeft al 
vaak geleid tot behulpzame inzichten in de 
dagelijkse praktijk. De training bestaat uit 4 
blokken van 5 groepsbijeenkomsten waarin de 
volgende thema’s aan bod komen: Jouw 
talentenprofiel, Omgevingsfactoren, 
Ontwikkeldoelen en Jouw unieke bestemming 
formuleren en realiseren.

PACT
Op een aantal donderdagen opende Jarka het 
boerderijwinkeltje speciaal voor een deelnemer 
van PACT en haar begeleidster. PACT (pact-zorg.
nl) bevindt zich bij Het Terphuis om de hoek en 
biedt kleinschalige begeleiding, dagbesteding en 
logeeropvang aan jongeren met een verstandelijke 
beperking. 
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Pijler 3 - investeren in verbondenheid in de 
gemeenschap van Poortugaal en omgeving

In 2021 hebben we meerdere activiteiten kunnen 
organiseren die zorgden voor verbinding met 
Poortugaal en omgeving. 

Ons winkeltje
Ons kleine boerderijwinkeltje is het afgelopen 
jaar geopend geweest voor buren en 
voorbijgangers. In ons assortiment bevinden zich 
naast seizoensgroenten, fruit en honing ook 
zelfgemaakte producten zoals vaseline en 
lavendelzeep. Alle producten zijn vrij van 
conserveringsmiddelen en additieven en daarmee 
helemaal natuurlijk!

Ontmoetingsdag
Een groot succes was de Ontmoetingsdag op 
zaterdag 2 oktober. Deze viel samen met de 
‘Week tegen de Eenzaamheid’. Dorpsgenoten 
kwamen in groten getale genieten van onze gast-
vrijheid, rondleidingen, imkerworkshop en lekke-
re soep (gemaakt door onze vrijwilligers). Voor 
veel mensen was dit een leuke kennismaking met 
Het Terphuis. De dag werd mede mogelijk 
gemaakt dankzij steun van de Gemeente 
Albrandswaard.

Routebord 
Op zaterdag 9 oktober onthulde wethouder 
Mieke van Ginkel een nieuw routebord van de 
Rolfroute bij het Terphuis. Deze Rolfroute is een 

fiets- en wandelroute die jong en oud speels leert 
over de geschiedenis van Albrandswaard. Het 
bord over het Terphuis beschrijft de lange historie 
van onze boerderij die teruggaat tot 1630. We 
zijn heel blij met de aandacht voor de 
geschiedenis van het Terphuis!

Bezoek van scholen
We hebben in 2021 verschillende schoolklassen op het erf kunnen 
ontvangen: 
| Drie peutergroepen uit Poortugaal bezochten ons 
bijenpaleis, wat aansloot op hun thema ‘kriebelbeestjes’.
| Groep 3 van basisschool de Parel kwam langs. De kinderen 
gingen langs de verschillende onderdelen van de boerderij: de B&B, 
de moestuin, de kippen, de vuurplaats, de bijen en de pony’s. 
| Drie kleutergroepen van basisschool de Parel kwamen een 
bezoekje brengen aan het Terphuis in het kader van hun thema 
‘Groente & Fruit’. Ze liepen rond met een bingokaart op zoek naar 
verschillende soorten groente en fruit en ook dieren. Tussendoor 
konden ze natuurlijk ook even spelen en bij de dieren en het 
winkeltje kijken.

Cadeaubonnen
De Gemeente Albrandswaard 
heeft in samenwerking met 
het Terphuis cadeaubonnen 
aangeboden aan alle 
pleeggezinnen binnen de 
gemeente. Een prachtig 
initiatief om deze gezinnen 
in het zonnetje te zetten en 
kennis te laten maken met 
de producten van het 
Terphuis! 8
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Wijzigingen in onze 
gemeenschap

Door het jaar heen zijn er meerdere wijzigingen in onze gemeenschap geweest. Er was een natuurlijk 
verloop van tijdelijke bewoners, vrijwilligers en stagiaires. Daarnaast hebben we er nieuwe 
kernbewoners en teamleden bij gekregen.

Zo zijn we enorm blij met de teamversterking van twee echtparen. Hans en Jolanda van der Kooij zijn 
in de directe nabijheid van het Terphuis komen wonen en Daniël, Jeannet en hun zoon Sven van Saane 
wonen in het Voorhuis van de boerderij. Samen met de familie Van der Helm vormen zij de vaste kern 
van de woongroep. 
Verder is Daniël Gelderblom bij ons komen wonen als trainee. Met zijn ervaring en talenten draagt hij bij 
in het wonen en werken op de boerderij en hij kan tegelijkertijd zelf verder groeien.

Ook in het bestuur zijn dingen veranderd. Gea Gort is toegetreden als nieuw bestuurslid van 
Het Terphuis. Zij volgt Joke op, die in de beginfase van Het Terphuis heel veel werk heeft verzet. 
Daarnaast vervult Ernst-Jan Kruis nu de taak van penningmeester. We zijn heel blij dat we weer een 
compleet bestuur hebben.

Trainingen en workshops
| Margo van Nienes gaf een workshop boetseren.
| De taalschool van Masha Baay (https://dutchlanguagecourses.nl) verzorgde een taalcursus aan 
anderstalige medewerkers en vrijwilligers van het Terphuis. 
| Nico Tuijtel, de ‘Zeismeister’ gaf een dagcursus maaien met de zeis.
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Meer ontwikkelingen rondom 
Het Terphuis
| De nieuwe websites zijn in de lucht gegaan. Heb je al een kijkje genomen op hetterphuis.nl  en 
ophetterphuis.nl?

| Ons winkeltje heeft een webshop gekregen. Via https://hetterphuis.nl/webshop/ kun je al onze 
producten snel en gemakkelijk online bestellen.

| Nieuw in ons assortiment is de agenda van Het Terphuis. De agenda is speciaal voor ons 
ontworpen door Sophie Dirven (www.sophiehelenedirven.nl) met Bijbelteksten die betrekking 
hebben op Het Terphuis. 
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Tot slot

We zijn dankbaar voor alles 
wat er bij Het Terphuis in 

beweging komt. 
Met de afronding van 2021 zijn 

we vanuit de opbouwfase in 
een fase van stabiliseren 

terechtkomen. 

We zien uit naar wat God ook 
dit jaar weer voor ons heeft 

voorbereid!
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Balans

Financieel Jaarverslag
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Staat van baten en lasten



Het Terphuis


