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Beste dierenvrienden,
Het jaar 2015 is alweer voorbij. Om in dierentermen te blijven, het is
weer omgevlogen. Het is een prachtig jaar geweest waarnaar we met
tevredenheid terug mogen kijken. Een zachte winter zonder
noemenswaardige problemen luidde 2015 in.
Helaas is afgelopen jaar onze alpaca hengst Ernst overleden. Ernst was
onze eerste alpaca. Wat de reden van zijn onverwachts overlijden is
geweest blijft een raadsel. We blijven aandacht vragen om de dieren niet
te voeren. Vooral voedsel dat op de grond terecht komt kan veroorzaken
dat de dieren zand in de maag krijgen en dat is natuurlijk erg slecht voor
ze.
Even leek het erop dat de kinderboerderij grotendeels gesloopt moest worden omdat er een gasleiding, die
over het terrein liep, lek bleek te zijn. Gelukkig kon in overleg met net beheerder Liander en de gemeente
een dialoog worden gevonden door versneld de gasleiding te verleggen om de boerderij heen. Deze
werkzaamheden stonden op de planning voor 2016 maar zijn nu dus gelukkig al afgerond. Het gras heeft
nu mooi de gelegenheid om weer te herstellen en de opstallen zijn gespaard gebleven.
Het najaar van 2015 had wel een beetje een negatieve klank omdat er
een reeks inbraken plaats hebben gevonden op de kinderboerderij. Er is
niets te vinden dat echt van grote waarde is, maar schijnbaar vond
iemand het toch nodig om een kijkje te komen nemen. Resultaat: schade
aan de opstallen en opbrengst voor de inbreker nihil.
Jammer dat zoiets gebeurt. We hopen dat vooral de sociale controle dit
soort activiteiten afweert. De kinderboerderij is van ons als
gemeenschap dus het treft ons allen.
Ik was pas ‘s morgens vroeg de dieren aan het verzorgen toen iemand even een kijkje kwam nemen wie er
op de kinderboerderij rondstruinde.Prima vond ik als je iets niet vertrouwd om even poolshoogte te nemen
of de politie te bellen.
Ook de paasviering was geslaagd, alleen was het verstoppen van de eieren in de zandbak iets dat minder
geslaagd was. Vooral de hele kleintjes hadden moeite om de eieren te vinden en nog lang na de paas
kwamen we regelmatig nog eieren tegen in het zand. Hoe we dat dit jaar gaan doen weten we nog niet
precies maar daar komen we wel uit. Leuke idee? Laat het ons weten.
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Hoogtepunt van 2015 is natuurlijk het 10 jarig jubileum van de
kinderboerderij geweest. Een dag waarop groot en klein hebben
kunnen genieten van het optreden van clown Coco Christal die
ook nog eens over niet onverdienstelijke zangkwaliteiten bleek te
beschikken.

Springende kinderen op het springkussen die zich mooi hadden
laten schminken als de meest wonderbaarlijke schepseltjes.
Geweldig weer en genoeg te smikkelen en smullen, alles zat mee.

Dankzij onze veevoederleverancier de heer Sas werden de
kinderen in de gelegenheid gesteld om op prachtige paardjes een
ritje te maken. Voor de kinderen natuurlijk een geweldige
ervaring en velen leken op slag verliefd op de schitterende pony`s
die enorm lief waren.

De kinderboerderij kreeg uit naam van de gemeente door onze
burgemeester Erik Boog een mooie nieuwe kruiwagen en een paar
goede scheppen overhandigd. Komt altijd goed van pas op een
boerderij.
Radio Diemen en de redactie van de Diemerkrant gaven ruim
aandacht aan het jubileum waardoor ook diegene die er niet bij
konden zijn toch een beetje mee konden genieten.

We hopen dat 2016 ons ook weer de nodige mooie momenten met de dieren zal gaan brengen.

Het bestuur van SKD wenst iedereen een fantastisch 2016.
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