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Beste vrienden van de kinderboerderij. Hier is de eerste nieuwsbrief van 2013. We hebben een
bewogen periode achter ons liggen dus hoog tijd om u te informeren over het wel en wee van de
kinderboerderij.
Even leek het erop dat vadertje winter de tijd was vergeten en dat hij de niet van plan was om
eind 2012 de winter ons landje aan te laten doen. Het was eind 2012 zacht. Soms deed het zelfs
voorjaarsachtig aan en daar waren onze dierenverzorgers maar wat blij mee. Maar met de komst
van het nieuwe jaar 2013 werd al gauw duidelijk dat er niet te snel gejuicht moest worden, want
al snel bleek dat de winter gewoon een beetje later van start ging. Berichten over ijsmeesters en
de Elfstedentocht passeerden al snel de revue en zelfs de langste vorstperiode in tijden werd een
feit. Een hoop lol voor de echte liefhebbers van de winter, maar een lastige periode voor ons al
dierenverzorgers.
Wakken hakken voor de watervogels, bakken ontdooien
voor de weidedieren, waterflesjes losweken voor de
konijnen, enz. Daar kwam nog bij dat een van onze
verzorgers, Ton Mies, opgenomen moest worden in het
ziekenhuis en voor langere tijd uit de roulatie zou zijn.
Gelukkig gaat het weer wonderbaarlijk goed met hem en
glimt hij, zoals we dat zeggen, weer als een gouden
haantje.

Het zal u opgevallen zijn dat er ook wat veranderingen hebben plaats gevonden op de boerderij.
In het binnenverblijf is inmiddels een prachtige binnenvolliere geplaatst waar een aantal
exotische vogels verblijven. Hiermee is er bij slecht weer ook hier genoeg leven in de brouwerij,
waar onze bezoekers kunnen genieten van de prachtige kleuren en het vrolijk gezang van de
vogeltjes. Al is het buiten nog zulk slecht weer, dan kun je je hier met gesloten ogen midden in
het voorjaar wanen. Ons tropisch aquarium is voorzien van een ombouw met een groot hangslot.
Helaas bleek dit nodig omdat, hoe ongelofelijk het ook klinkt, we met grote regelmaat ontdekten
dat er vissen gestolen waren. Mocht u hier ooit getuige van zijn, maak dan alstublieft hier
melding van bij ons. We verwachten niet dat mensen ingrijpen. Je komt tenslotte voor je plezier
en mensen die tot dit soort dingen in staat zijn, zijn in de regel toch wat ontoerekeningsvatbaar.
Als u goed waarneemt en wellicht een foto met u telefoontje kunt maken dan kunnen we hier al
een boel mee.
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Als het goed is leest u deze nieuwsbrief op onze totaal vernieuwde website die er prachtig uitziet
dankzij de inspanningen van onze webbeheerder Jan Ronday, die u met grote regelmaat op de
boerderij tegen het lijf zult lopen. Jan tracht zoveel mogelijk bijzonderheden vast te leggen op de
gevoelige plaat en hier dan mooie presentaties van op de website te plaatsen. Laat ook u familie
kennissen en vrienden kennis maken met de website. Hoe meer mensen hun enthousiasme tonen
over de kinderboerderij, hoe beter.
Terug naar onze dieren. Over de vijverpartij is inmiddels een net gespannen. Dit was hoog nodig,
omdat vossen en roofvogels de vogels die daar vertoeven zagen als een lekker hapje. Op die
manier zijn er aardig wat diertjes ten prooi gevallen.
Het is de vossen en roofvogels niet aan te rekenen, want
voor hun is het een keurig gedekte tafel. Daarnaast werd
enorm veel voer door meeuwen en wilde eenden
opgegeten en waren de boerderijdieren niet opgewassen
tegen al dat geweld. Een net was dus de beste en minst
opzichtige oplossing. Hiermee is ook het jaarlijks
ophokken van vogels ondervangen en hoeven we ons
daar niet druk meer over te maken. De dieren zelf zijn
ook blij met hun vernieuwde verblijf, omdat er nu een
hoop rust voor ze is gekomen.
U zal vast ook al eens kennis hebben gemaakt met de katten die op de boerderij rondlopen. Zij
zijn niet bewust op de boerderij komen wonen, maar het zijn wilde katten die het hier gewoon
naar hun zin hebben. Onze dierenverzorgster Mieke heeft deze
zwervertjes in haar hart gesloten en de zorg voor de katten op
zich genomen. Zij is ook de enige die echt bij de katten kan
komen en ze aan kan halen. Voor anderen zijn ze erg schuw en
zeker niet aaibaar. Mieke heeft de katjes in samenwerking met
de dierenambulance en stichting kattenopvang laten
steriliseren, zodat zij op hun gemak oud kunnen worden, maar
zich niet ongelimiteerd kunnen vermenigvuldigen.
De weide is ook flink onder handen genomen. Inmiddels begint het gelukkig weer op een mooie
wei te lijken in plaats van een woestijnlandschap. De schaapjes zijn de eerste die mogen genieten
van het verse gras. Zodra de groei er flink inzit mogen ook de geiten en de alpaca`s van het gras
gaan genieten.
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We hebben echter het vermoeden dat wellicht toch een van de schaapjes gedekt is, maar helemaal
zeker zijn we daar niet van. Wanneer het warmer wordt zullen we dat komen te weten. Deze
schaapjes zijn namelijk in staat om de bevalling uit te stellen tot het weer geschikter is om het
jong op wereld te zetten.
Dan zal het u vast opgevallen zijn dat de varkentjes er niet meer zijn. Omdat we beperkt zijn in
onze ruimte konden wij ze, de voor hun benodigde faciliteiten, niet bieden. Dat is ook de reden
dat er niet echt gefokt wordt met de dieren. Er zouden er gewoon teveel van komen en voldoende
onderdak vinden is haast niet te doen .

In de speeltuin is een leuke nieuwe glijbaan geplaatst die de
kinderen zeer kunnen waarderen en waar volop gebruik van
wordt gemaakt. Allemaal verlangen we nu naar het moment
waarop we weer lekker buiten aan een tafeltje kunnen zitten
met een lekker broodje of misschien wel gewoon een goed
boek en dan lekker genieten van de diertjes en de rust.

Hou regelmatig de website in de gaten voor nieuws en andere bijzonderheden over de
kinderboerderij. En mocht u zelf vragen hebben stel ze dan via de website of gewoon met een
briefje in de bus bij de kinderboerderij. U mag natuurlijk ook altijd de verzorgers vragen stellen
welke ze als mogelijk graag voor u zullen willen beantwoorden.
De website is ook bedoeld om u en de kinderen te stimuleren zelf mee te bepalen wat er op de
website kan komen te staan. Leuke verhaaltjes over wat u meemaakt op de boerderij,
wetenswaardigheden, uw favoriete dier, tips, etc. Onze fotograaf maakt doorlopend best veel
foto’s, maar dat betekent niet dat foto’s die hebt gemaakt niet op de website mogen komen. In
tegendeel zelfs. U bent vrij om foto’s die u hebt gemaakt te laten publiceren. Neem gerust contact
op met de beheerder van de website (beheer@kinderboerderijdiemen.nl) om het te bespreken.
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