




1. Inleiding

Zorgboerderij LoveInCare biedt dagactiviteiten voor mensen met een vorm van dementie op een 
agrarische boerderij in Swifterbant, een prachtige plaats in Flevoland. Twee kleinschalige projecten met 
volop buitenlucht en huiselijke bezigheden. Dit boekje is voor deelnemers en hun familie. Dit boekje 
geeft u allerlei achtergrond informatie over de zorgboerderij en hoe wij werken. U kunt informatie die u 
bij de intake krijgt nog eens op uw gemak na lezen en de informatie met andere delen.

Wie zijn wij?
Wij zijn Tonnis en Cynthia Zomerman-Bosk en wij wonen op een boerderij waar aardappelen, tarwe, 
gerst, bloembollen, wortelen, rode en gele uien worden geteeld.

Cynthia is zorgverlener en werkt nu 31 jaar in de zorg. Op de zorgboerderij werkt Cynthia nauw samen 
met nog een verpleegkundige, twee ziekenverzorgsters en 2 vrijwilligers. Met elkaar vormen wij een 
team dat met hart en ziel eigen ervaring en deskundigheid gebruikt voor de begeleiding van ouderen.

Voor wie is de zorgboerderij?
De dagbesteding en het logeerhuis zijn er voor iederen met een vorm van dementie die behoefte heeft 
aan een zinvolle dagbesteding. Maar ook voor bijvoorbeeld:
 • mensen met psychische klachten;
 • mensen die zich eenzaam voelen.

Welke locatie?
LoveInCare ligt aan de Wisentweg 48 in Swifterbant in het buitengebied van de gemeente Dronten. 
Deze plek is uniek gelegen omdat het precies op de grens ligt van gemeente Lelystad en gemeente 
Dronten. LoveInCare heeft een prachtige wandeltuin op de boerderij omsingelt met diverse oude 
bomen. Een rustieke plaats met paden waar je volop van de rust en natuur kunt genieten. De ruimte 
biedt ons ruime mogelijkheden om ook binnen activiteiten te organiseren.

De zorgboerderij biedt een prachtig uitzicht over de tuin en de landerij. Er is een aparte rustruimte. 
Er zijn poezen, katten, kippen, konijnen, honden die rondlopen naast nog meer andere dieren op de 
boerderij.
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