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Als je belangstelling hebt om bij 
ons te komen wonen, werken of 
stage te lopen, maak dan vrij-
blijvend een afspraak. We leiden 
je graag rond.

“Ik vind het leuk 
om veel buiten te 
werken want 
binnen zitten kan 
altijd nog!”



Op zorgboerderij Artemis 

wonen en werken mensen 

met een verstandelijke 

beperking. We bieden ook 

dagbesteding aan externe 

cliënten.

Artemis is een zorgboerderij 

van Breidablick, een instelling 

van de Raphaëlstichting.

De Raphaëlstichting is een 

zorg aanbieder in met diverse 

locaties in Noord- en Zuid-

Holland

www.breidablick.nl

www.raphaelstichting.nl

Zorgboerderij Artemis
Aan het Markermeer, vlakbij het dorpje Warder, ligt 
zorgboerderij Artemis. Een prachtige locatie om te 

wonen, te werken of stage te 
lopen. 
Hou je van dieren en het 
buitenleven? Kom dan eens 
bij ons langs.

Wat kan je bij ons leren?
• dierenverzorging

• zuivelbereiding

• stalwerkzaamheden

• onderhoudswerkzaamheden

• houthakken en zagen

• vogelhuisjes maken

• schoffelen en wieden

• grasmaaien

Wonen
Op Artemis wonen 13 bewo-
ners verdeeld over twee woon-
groepen: Landzicht en Dijk zicht. 
Iedereen heeft een eigen kamer. 
Maar je hebt ook de gezelligheid 
van elkaar, bijvoorbeeld tijdens 
het eten en acti viteiten die ‘s 
avonds worden ondernomen.
Vlak naast de boerderij staat 
het huis waar de coördinatoren 
wonen.

Werken
Er zijn verschillende werkgebie-
den waar je aan de slag kunt. De 
melk van onze koeien verwerken 
wij in onze zui velwerkplaats tot 
kaas, boter, kwark, yoghurt en 

De koeien, paarden, 
varkens en kippen 
vragen dagelijkse 
verzorging

karnemelk. De paarden, varkens 
en kippen vragen dagelijkse ver-
zorging. In de stal wordt mest 
geschoven en ‘opgestrooid’. In 
onze houtwerkplaats maken we 
onder andere vogelhuisjes.
Samen zorgen we er elke dag 
voor dat het erf er weer keurig 
verzorgd bij ligt. Genoeg te doen 
dus.


