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Beste bezoekers van de kinderboerderij,
Met het zomerseizoen 2017 alweer achter de rug mogen we spreken van een apart jaar. Een
jaar van extremen. Hevige regenval in ons koude kikkerlandje. Hevige droogte in het zuiden van
Europa met hevige bosbranden tot gevolg. Aardbevingen in midden Amerika orkanen in noord
Amerika en rondom de Nederlandse Antillen. En dan nog een hele hoop andere narigheid zoals
de kernproeven in Korea en de oorlogen in het Midden Oosten en Afrika. Aanslagen van radicalen
in de hele wereld en ga zo maar door.
Bijna lastig om nog een beetje leuke nieuwsbrief te maken als
je al deze ellende overdenkt. Het mooie echter is dat de kinderboerderij de uitgelezen plek is om even te ontsnappen aan de
realiteit van de wereld. De dieren zullen er nooit een standpunt in
nemen over wie je bent wat je voor geloofsovertuiging hebt, rijk
of arm bent man vrouw of wat dan ook. Dieren zijn blij met
iedereen die hun komt begroeten en zijn tevreden met een aai of
een vriendelijk woord.

Dat is ook wat wij belangrijk vinden als verzorgers, het creëren
van een plek waar mensen even tot rust kunnen komen en
kinderen ongestoord kunnen spelen. De dieren hebben veel last
gehad van de grote hoeveelheid regen die er is gevallen
waardoor ze veelal niet het land op konden, omdat het gewoon te
nat was. Zelfs op het zandveld was het regelmatig met de
hoefjes in de plassen stampen geblazen. Veel in de stal met
lekker veel hooi was het alternatief.

Dit najaar zal het zijn opgevallen dat er wat werkzaamheden op
stapel staan. De opstallen zijn inmiddels aan een flinke opknapbeurt toe doordat de weersinvloeden hun werk hebben gedaan
en de opstallen er alweer ruim tien jaar staan. Grote delen van
het dakbeschot zullen moeten worden hersteld en grote delen
van de betimmering moeten worden hersteld.
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Nieuw konijnen- en caviaverblijf
In oktober hebben Deen supermarkten en ome Piet Koersveld en dochter de kinderboerderij een mooi nieuw verblijf
aangeboden. Het oude verblijf moest echt vervangen worden,
omdat het in zo’n slechte staat was dat het een flinke storm
niet meer zou overleven. De opening was op 13 november.
Inbraken
We hebben een periode weer een hoop last gehad van
inbraken, waarbij een hoop schade is gemaakt terwijl de buit
nul komma nul was. Blijft vervelend en we doen dan ook aan iedereen de oproep
om het direct te melden als u onregelmatigheden waarneemt bij de kinderboerderij. De politie doet haar best maar kan niet permanent iemand laten posten bij
de kinderboerderij. Als het mogelijk is om een plaatje te schieten kan dat hun een
hoop helpen en ook direct melden als er iets wordt gesignaleerd. Samen kunnen
we de omgeving veiliger maken.
Knuffeldag en ruilmiddag
Op 22 oktober werd de jaarlijkse knuffeldag gehouden met dit jaar een extra activiteit. Er kon
geknuffeld worden met de dieren, lekker gesprongen worden op het springkussen, je mooi laten
schminken en er kon een ritje worden gemaakt op de pony en een paard. Maar dit jaar kon er ook
dubbele beestenstickers worden geruild van de Deen actie “Vriendjes van de boerderij”.
Gelukkig was het weer geen spelbreker. Af en toe een kort buitje mocht de pret niet drukken. De
vrijwilligers van de kinderboerderij waren blij verrast dat er veel bezoekers op dit evenement af
waren gekomen. En dat is natuurlijk leuk, omdat er veel voorbereidingen zijn gedaan. Het was
druk bij de schminkhoek. Er zijn heel veel kinderkopjes mooi gemaakt. Leuk om die prachtig
gekleurde gezichten rond te zien lopen op de kinderboerderij.
De ponyritjes hadden iets minder aandacht gekregen dan
normaal, maar dat kwam door de extra activiteit die dit jaar
was toegevoegd, namelijk de mogelijkheid om beestenstickers te ruilen van de Deen actie “Vriendjes van de boerderij”.
Veel mensen zijn hier op afgekomen. Ouders met kinderen
en opa’s en oma’s. Medewerkers van Deen waren aanwezig
om mee te helpen met het uitzoeken van de nog ontbrekende
plaatjes. Niet alleen de kinderen, maar ook de volwassenen
maakten van deze gelegenheid gretig gebruik. De sfeer was
zeer gemoedelijk.
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Met deze actie biedt Deen financiele ondersteuning aan een
groot aantal kinderboerderijen, waaronder de kinderboerderij in
Diemen. Zij kregen uit handen van een medewerker van Deen
een cheque van € 500,--. De kinderboerderij heeft dit bedrag
gebruikt om een nieuw konijnen- en caviaverblijf aan te schaffen.
Bekijk de foto’s van de knuffelmiddag op onze website,
of direct hier.

Over onze website (www.kinderboerderijdiemen.nl)
De website wordt flink onder handen genomen met updates. Jan Ronday is onze webmaster die
de website onderhoudt en de PR doet. Hij is niet heel regelmatig op de kinderboerderij. Daardoor
is hij niet goed op de hoogte wat er allemaal op de boerderij gebeurt, zoals werkzaamheden,
onderhoud en alles wat met de dieren te maken heeft. Of wie de de huidige vrijwilligers zijn. Dat
wisselt natuurlijk regelmatig. Er gaan vrijwilligrs weg en er komen nieuwe bij.
Maar Jan zal voortaan door vrijwilliger Daan den Hartog op de hoogte worden gehouden over de
over de activiteiten op de kinderboerderij en over de vrijwilligers. De updates zijn inmiddels in volle
gang. De informatie op de website over de huidige vrijwilligers is reeds bijgewerkt. Ook andere
vrijwilligers hebben aangeboden om Jan op de hoogte te houden.
Jan heeft zelf ook een verzoek aan de bezoekers. Denkt u iets leuks of leerzaams te weten dat
op de website geplaatst kan worden, of heeft u met de (klein)kinderen een leuk bezoek aan de
kinderboerderij gehad en wilt u er over vertellen, laat het Jan dan weten. Misschien wel met een
leuke foto die u hebt gemaakt erbij. Neem in dat geval contact op met Jan via e-mail:
beheer@kinderboerderijdiemen.nl.
Houd de kinderboerderij netjes
Tot slot nog een verzoek. We doen er als vrijwilligers alles aan om de boel netjes te houden.
Niemand krijgt hiervoor betaald en velen van ons hebben daarnaast gewoon een drukke baan en
een gezin. Vaak treffen we aan het einde van de dag een grote chaos aan op de boerderij, waarbij
al het tuinmeubilair onder het zand ligt en zelfs de wasbak volgestort wordt met zand. Als iedereen
even na het bezoek de boel opruimt scheelt dat ons, de vrijwilligers, een hoop werk.
Namens het bestuur SKD en de vrijwilligers, tot ziens op de kinderboerderij.
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