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Herma Kuiper is samen met haar 
man Klaas eigenaar van Gasthoeve de 
Zonnebloem. “De gasten die wij ontvangen 
op de zorgboerderij zijn mensen die 
behoefte hebben aan daginvulling. 
Lichamelijke beweging, sociale contacten 
en je gewaardeerd voelen is enorm 
belangrijk. Structuur in de dag door 
met alledaagse taken bezig te zijn geven 
handvaten in het leven van onze gasten. 
Bijvoorbeeld het voeren van de dieren 
of het samen bereiden van de maaltijd, 
want ondervoeding is bij veel ouderen een 
probleem. Er zijn gasten die alleen wonen 
en die niet meer de moeite nemen om 
te koken. Aardappels schillen, boontjes 
punten, het mag, maar het hoeft niet. We 
hebben een eigen moestuin en ook daarin 
mogen ze helpen.” 

10-jarig bestaan
Gasthoeve de Zonnebloem heeft 
twee eigen busjes voor het ophalen en 
wegbrengen van de gasten. Klaas: “Daarin 
zijn we uniek. Onze gasten en wij vinden 
dit een prettige manier voor vervoer. Dat 
we kwalitatief goede zorg leveren en dat 
ons werk gewaardeerd wordt, blijkt wel 
uit het feit dat we dit jaar het 10-jarig 
bestaan vieren. Op 4 en 5 mei is er daarom 
een Open Dag in samenwerking met 
Kunstweekend Dalfsen met muziek en 
kunst op de deel.“ 

Beleving
De Gasthoeve heeft verschillende ruimtes 
voor de gasten. In een apart gebouw staat 
een biljart, in de activiteitenruimte is plek 
voor ouderengymnastiek en buiten staan 

bankjes waar de gasten kunnen genieten 
van het zonnetje, van de bloementuin 
en het buitenleven. Klaas: “Veel gasten 
houden van het buitenleven en vinden de 
beleving van die sfeer heerlijk. 

Dieren hebben we in overvloed: een hond, 
een kat, kippen, konijnen en volières op de 
deel met exotische vogels. Ik heb ook nog 
zo’n 40 vaarskalveren op stal staan plus 
drie fokpaarden en ook daar mogen de 
gasten graag even naar toe om een kijkje te 
nemen.” 

Twinkeling
Aarzelend begonnen met twee gasten op 
twee dagen in de eigen woonkamer, is de 
Gasthoeve uitgegroeid tot een prachtige 
plek aan de rand van Ommen waar zo’n 
15 gasten per dag op vier dagen in de 
week terecht kunnen. Herma komt uit de 
(ouderen)zorg, voor Klaas was het werken 
met ouderen destijds redelijk onbekend 
terrein. Nu beleeft hij ontzettend veel 
plezier aan zijn werk. “Het mooiste? 
Als ik zie dat de gasten het naar hun zin 
hebben en een twinkeling in hun ogen 
krijgen. Ik neem ze ook altijd mee als ik 
ergens naartoe ga. Er komen vaak mooie 
verhalen los over vroeger. Zelf komen ze 
vrijwel nooit meer in een winkel of op de 
markt, dus dat is echt een uitje voor hen. 
Hoogtepunt is in de zomer een ritje met de 
Jeep, geweldig vinden ze dat!”
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een heerlijke 
dagbestedingsplek 
voor ouderen

Gasthoeve de Zonnebloem:

In de gezellige, ruime woonkeuken van Gasthoeve de Zonnebloem 
in Lemele heerst een ontspannen sfeer. Een groepje ouderen zit 
wat te praten, anderen lezen de krant of een boek. Ze hebben, na 
de warme maaltijd, bijna allemaal even een dutje gedaan in een 
relaxstoel met een lekker dekentje over zich heen. 
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