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NIEUWSBRIEF 2014
Beste dierenliefhebbers,
De herfst heeft inmiddels alweer zijn entree gemaakt en de
zomer is weer omgevlogen, wat vliegt de tijd toch. Waren
we nog helemaal in de ban van de voorspellingen van de
weersdeskundigen dat ons nog een strengere winter te
wachten stond dan het jaar hiervoor, moeten we alweer
gaan denken aan de winter die eraan zit te komen. Stiekem
hopen we dat de weersvoorspellers er weer enorm naast
zitten en de komende winter ook zacht zal zijn. We hadden
de zachtste winter sinds vele jaren en hoe sneu dat ook is
voor de liefhebbers van winterpret Elfstedentochten enz., wij als verzorgers waren er niet echt
rouwig om. Geen gehak, bevroren bakken, sneeuwruimen en verkleumde vingers. Dus sorry,
maar voor ons mag de vorst weg blijven. Natuurlijk hebben we daar gelukkig geen invloed op en
laat de natuur zich niet regelen maar heeft haar eigen wetten.
In het vroege voorjaar werd de veestapel van de boerderij
tijdelijk uitgebreid met een moederschaap (ooi) en haar
twee kinderen (lammetjes). Dit omdat lammetjes toch wel
een beetje bij de tekenen van het voorjaar horen en wij op
de kinderboerderij de veestapel niet al te groot willen laten
worden gezien de beperkte ruimte die wij ter beschikking
hebben. Op deze manier konden de bezoekers toch
genieten van het jonge grut en konden de lammetjes
genieten van de aandacht en natuurlijk het lekkere malse
gras dat ze niet hoefden te delen met de kudde. Toen de lammetjes groot genoeg waren en de wei
aardig afgegraasd was zijn moeder met kinderen weer verenigd met hun kudde.
Inmiddels hebben we een aantal aanpassingen gedaan aan de vogelverblijven. In het
buitenverblijf zitten op dit moment alleen nog grote en kleine parkieten (kromsnavels). De
kanariepieten vonden deze kleine herrieschoppers maar niets en waren dan ook niet van plan om
nog een poging te doen hun mooie gezang ten gehore te brengen. Zij zijn inmiddels verplaatst
naar het binnenverblijf waar ze het prima naar hun zin hebben bij de andere tropen en dat dan ook
belonen door hun prachtige gezang ten gehore te brengen. De bezoeker die dus van een mooi
liedje of mooie bals (dans) houdt moet zich naar het binnenverblijf begeven mocht je meer een
liefhebber zijn van clowneske kapriolen dan moet je naar de buitenverblijven, want de parkieten
zijn echte acrobaten en natuurlijk zijn ze ook gewoon prachtig om te zien.
In de zomer heeft er weer een inspectie plaats gevonden aan de speeltoestellen en bleek dat er een
paar punten door de inspecteur naar voren werden gebracht om er zorg voor te dragen dat de
speeltoestellen als veilig bestempeld mochten worden. Natuurlijk staat de veiligheid van onze
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kleine bezoekers voorop en daarom hebben we deze verbeterpunten direct ten uitvoer gebracht.
Hierdoor is er bijvoorbeeld een stuk van de verharding verwijderd ten einde de afstand tussen
speeltoestel en verharding te vergroten aan de daarvoor gestelde voorschriften. Zo waren er nog
wat kleine puntjes die we hebben opgepakt en na uitvoer van deze mogen we de speeltoestellen
als veilig bestempelen.
Het paasfeest was ook weer een groot succes en er werd
weer ijverig naar eieren gezocht door de kinderen. Dat
ijverige zoeken werd door onze Mieke natuurlijk beloond
en alle kinderen die zo hun best hadden gedaan kregen als
beloning een kleinigheidje van haar overhandigd. We
hopen dat Mieke er nog lang zo een leuk feestje van mag
blijven maken voor de kinderen.

Het aantal bezoekers deze zomervakantie was enorm groot en sommige bezoekers vertoeven echt
bijna de hele dag met de kinderen op de boerderij. Vaak gaat er dan lekker een broodje, snoepje,
enz. mee en gezeten in het zonnetje en de kinderen die lekker aan het spelen zijn is dat natuurlijk
super gezellig. Wat soms alleen jammer is dat op het moment dat wordt besloten om weg te gaan
alle rommel achter blijft en dat dan als wat minder leuke surprise voor ons achter blijft. Het is al
vaker gemeld, de vrijwilligers op de boerderij worden niet betaald en hebben vaak naast hun
bezigheden op de boerderij een baan, gezin en een heleboel andere activiteiten waarvoor ze zich
inzetten. Even de borstel door de pot, speelgoed terug op de plaats, boekjes terug in de bak ed.
zou een stuk schelen. Gelukkig houdt het merendeel van onze bezoekers zich hier allemaal keurig
aan. Langs deze weg bedanken we die mensen daar ook voor. En diegene die nog niet bij die
groep horen hopen we dat u daar ook een beetje rekening mee wilt houden om samen onze onze
boerderij netjes te houden want daar hebben we allemaal baat bij.
De knuffelmiddag komt er weer aan en dat belooft voor
jong en oud weer een gezellige dag te worden waar een
ieder weer van dichtbij kennis kan maken met de dieren en
antwoord kan worden gegeven op vragen die u wellicht
hebt. Vaak gaat de knuffelmiddag vooraf aan een bezoek
door ORNIS een vereniging die zich bezig houdt met de
kweek van kleine huisdieren zoals konijnen cavia`s kippen
duiven enz. Een aantal van deze dieren zullen worden
gekeurd en er zal door de keurmeesters uitleg worden
gegeven Het wel of niet komen is afhankelijk van het aantal inschrijvingen maar houd hiervoor
de kennisgeving in de gaten bij de boerderij.
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Het zal de trouwe bezoeker zijn opgevallen dat er met
regelmaat mensen van stichting Cordaan aanwezig zijn op
de boerderij. Zij hebben hier hun dagbesteding waarbij zij,
onder begeleiding, ons ondersteunen in de verzorging en
het onderhoud van de kinderboerderij. De mensen doen het
werk met volle overgave en het is prachtig met hoeveel
liefde zij hun werkzaamheden verrichten. We hopen zeker
dat zij doorgaan met hun waardevolle bijdrage.

Onze kinderboerderij bewijst ieder jaar weer zijn grote maatschappelijke waarde. Jong en oud
komen hier bijeen en vinden hier hun rust gezelschap en ontspanning. Samen zijn we
verantwoordelijk voor het welzijn op de kinderboerderij. Mocht u getuige zijn van zaken, zoals
bijvoorbeeld vandalisme of erger mishandeling van de dieren, aarzel dan niet en maak hier
alstublieft melding van bij de politie. We zijn een boerderij zonder vaste beheerder die de hele
dag aanwezig kan zijn, dus neem hierin uw sociale verantwoordelijkheid. Vast vanuit het bestuur
dank hiervoor want samen staan we sterk.
Dan als afsluiting nog een leuke mededeling:
Aankomend jaar viert de kinderboerderij alweer haar tienjarig bestaan. Het was augustus 2005
toen burgemeester Koopmanschap de boerderij als officieel tot geopend verklaarde. Helaas treedt
de burgemeester af, maar wie weet zien we haar als burger op de viering terug. Hoe we het
precies gaan doen weten we nog niet, maar in de loop van het jaar zullen er vast wel wat ideeën
naar boven komen. Maar we kunnen het natuurlijk niet totaal onopgemerkt voorbij laten gaan.
Houdt hiervoor de website goed in de gaten en mocht u zelf nog tips of vragen hebben meldt dit
dan via de website naar info@kinderboerderijdiemen.nl.

Met vriendelijke groet,
bestuur S.K.D.

(september 2014)
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