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Beste lezers,
Terwijl buiten de eerste echte najaarsstorm woedt, die de bladeren van de takken schudt, lijkt dit
een mooi moment om de najaarsnieuwsbrief voor onze kinderboerderij op te gaan stellen. Even
laten we de realiteit van de gevolgen van de storm en discussies over het Sinterklaasfeest achter
ons en gaan we het even hebben over dat kleine stukje Diemen waar je je weer even kunt wanen
in het oude Diemen, waar het vee in de weide liep en overal het gezellige gekakel van de kippen
hoorbaar was.
In de vorige nieuwsbrief hadden we het nog over de lange winter en
alle moeilijkheden die deze met zich mee had gebracht. Maar het moet
gezegd, deze zomer heeft veel goedgemaakt want wat was het een
prachtig weer. Ook het grote aantal bezoekers dat de kinderboerderij
dit jaar heeft mogen ontvangen is daar een bewijs van. Het is altijd
leuk om te zien hoe divers onze bezoekers zijn. Van papa`s en
mama`s, opa`s en oma`s met hun kinderen of kleinkinderen, tot
schooltjes, kinderdagverblijven en gewoon mensen die even lekker in
het zonnetje komen zitten kijken naar de diertjes.
Een zeer gewilde plek is tegenwoordig de binnen-volière
waar een grote verscheidenheid aan vogeltjes te
bewonderen is en waar je heerlijk kunt luisteren en kijken
naar de fluitende en dansende vogeltjes die trachten
elkaar te imponeren. In de buiten-volière bij de parkieten
zit een koppel prachtige kakarikies die met hun
schitterende gele kleur voor een zomers tintje zorgen in
de volière. Aankomend voorjaar zullen er wat
aanpassingen moeten worden verricht aan de buitenvolière. De huidige bestrating waar de volière op staat bestaat uit klinkertjes die hier en daar wat
kiertjes vertonen. Hierdoor kunnen muisjes zich eenvoudig toegang verschaffen tot de volière
waar ze zich graag tegoed doen aan het voer van de vogels. Omdat muisjes vooral ‘s avonds
actief zijn brengt dit een hoop onrust bij de vogeltjes teweeg. Daarnaast zijn muisjes niet
zindelijk en laten ze hun urine overal lopen, dus ook over het voer van de vogeltjes. Het laat zich
raden dat dit niet goed is voor de gezondheid van de vogels. Daarom is besloten om de bestrating
te gaan vervangen door een betonplaatje die we in het voorjaar zullen gaan storten.
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De weidedieren kunnen nu dan toch eindelijk
lekker rondrennen in het gras. Dit heeft lang op
zich laten wachten, omdat de door de lang
aanhoudende droogte het gras niet goed wou
wortelen en dus niet goed vast kwam te liggen.
De dieren zouden het gras dus volkomen stuk
trappen en daarom mochten ze niet al te veel op
het gras lopen. Inmiddels hebben we een
stevige grasmat die tegen een stootje kan er
waar lekker gegraasd kan worden.
Bij het gras hadden we te maken met de
droogte, maar op de zandvlakte met wateroverlast. Bij een flinke regenbui kon de
zandvlakte het water niet verwerken en
leek het meer op een moeras dan op een
zandvlakte. Inmiddels is er drainage aangebracht waarmee dit probleem hopelijk
verholpen is. Zand is erg belangrijk voor de
dieren omdat ze zich hier graag te goed
doen aan een zandbad. Dit doen ze om parasieten te bestrijden maar natuurlijk ook omdat ze het
heerlijk vinden om in het zand te rollebollen.
De konijnenflat heeft plaats gemaakt voor een leuk
buitenverblijf waar diverse konijntjes rondhuppelen.
Nadeel is dat we hier alleen rammetjes (mannetjes)
kunnen houden om te voorkomen dat de populatie
konijntjes zich explosief zal vermeerderen. We moeten
hier erg alert bij zijn omdat we helaas regelmatig te
maken hebben met het feit dat mensen zonder enige
samenspraak diertjes dumpen op de boerderij. Hierbij gaat
het in de regel veelal om konijntjes en cavia`s. Als het dan
ook nog eens om voedsters en zeugjes (vrouwtjes) gaat
kunt u de gevolgen wel raden. “Bezint eer gij begint”
zeggen wij meestal.
Dieren moeten dag in dag uit, weer of geen weer verzorgd worden. Juist op de kinderboerderij
kan iedereen genieten van de dieren zonder de zorg op zich te hoeven nemen. Hopelijk zullen
dierenorganisaties zich met deze problematiek bezig gaan houden door verplichte registratie,
bijvoorbeeld door het chippen van dieren. Op die manier kan veel dierenleed worden voorkomen.
De mensen die goed voor hun dieren zorgen zullen hier geen bezwaar tegen hebben.
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Op de stal hangt een mooi certificaat dat aangeeft dat we
het goed doen op gebied van de hygiëne. We hopen dit
certificaat te mogen behouden en zijn dan ook constant op
zoek of we bepaalde zaken nog kunnen verbeteren. Zo zijn
er een aantal voorlichtingsborden geplaats en zijn er
borstels om de schoenen schoon te maken. We hebben op
ons verlanglijstje ook nog de vervanging van het buitenmeubilair staan omdat dit erg slecht aan het worden is.
Vaak zitten bezoekers hier lekker in het zonnetje een
broodje te eten. De kleine bezoekers leggen hun broodje nogal eens zo op de tafel en dat is niet
erg hygiënisch omdat we het niet goed af kunnen nemen. We hopen met hulp van donateurs dit te
kunnen bewerkstelligen. Daarop gekomen hopen we natuurlijk op uw jaarlijkse bijdrage als
donateur. Onze donateurs krijgen geen acceptgiro omdat dit alleen maar kosten met zich
meebrengt en we alles op basis van vrijwilligheid willen houden.
De website is een groot succes en wordt
enorm goed bezocht. Vooral de actuele
foto`s die er door onze webbeheerder op
worden gezet worden vaak bekeken. We
streven altijd naar verdere uitbreiding van de website (www.kinderboerderijdiemen.nl). Zo kan
een ieder zelf een waardevolle bijdrage leveren aan de inrichting van de website. Heeft u een leuk
verhaal over een belevenis op de kinderboerderij of een leuke foto-ervaring met de dieren of iets
dergelijks, laat ons dat dan weten via de website. Mocht u dat lastig vinden dan is er natuurlijk
ook altijd nog de brievenbus die net achter het hek bij de entree van de kinderboerderij hangt.
Ook de knuffel dag was weer een groot succes en werd
druk bezocht. Veel bezoekers waren geïnteresseerd in de
keuring van de dieren van kleindierenvereniging
ORNIS. Wel vonden een hoop bezoekers het jammer dat
zij de dieren niet even wat langer konden bewonderen
omdat het een zogenaamde kistkeuring betrof. Het weer
en de sfeer waren opperbest en we zullen volgend jaar
het verzoek aan ORNIS richten of zij een aantal dieren
tentoon willen stellen. Wellicht kunnen er dan ook een
aantal kippen en duivenrassen getoond worden. Kwekers blijven voor het behoud van rassen
belangrijk omdat er veel oude rassen dreigen te verdwijnen. We maken ons op voor de winter en
hopen u spoedig weer te mogen verwelkomen op de kinderboerderij.

Het bestuur van SKD
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