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RABOBANK CLUBKASACTIE 
Ook dit jaar houdt de RABO-bank West Maas en 
Waal weer een clubkascampagne. De aanvraag 
van de kinderboerderij om mee te mogen dingen 
naar de geldprijs, is goedgekeurd. Leden van de 
RABO-bank krijgen op 18 mei 2016 per post een 
stemkaart toegestuurd met daarop een persoonlijke 
stemcode. Wij vragen ieder die de kinderboerderij 
een warm hart toe draagt te stemmen op ons mooie 
project, dat met recht een aanwinst wordt genoemd 
voor heel Maas en Waal. Het gewonnen geld zal worden 
besteed aan de overkapping van de mestopslagplaat, 
uitbreiding van het aantal boomkorven en de vervanging 
en uitbreiding van de afrastering.

UITNODIGING VOOR DE JONGDIERENDAG 
OP 12 JUNI. 
De kinderboerderij in Wamel nodigt u allen van harte uit 
voor de Jongdierendag op zondag 12 juni 2016. Net als 
voorgaande jaren wordt het een vrolijke dag met allerlei 
acti viteiten en natuurlijk veel jonge dieren. De schapen en 
de geiten hebben lammetjes, regelmati g worden er nest-
jes cavia’s en konijnen geboren en in de broedmachine 
zijn kuikens van verschillende kippenrassen uitgebroed. 
Alle kinderen, ouders en grootouders, buren en kennissen 
die houden van ponyrijden en cavia’s knuff elen, die willen 
zien hoe klein de kuikentjes zijn die nog maar pas uit het ei 
gekropen zijn, die willen helpen om een schaap te scher-
en en wol te spinnen, die willen knutselen, luisteren naar 
levende muziek of gewoon lekker in  het zonnetje willen 
kletsen met een drankje in de hand, zijn op 12 juni van 
13.00-17.00 uur van harte welkom op de kinderboerderij.

OVERKAPPING MESTOPSLAG 
Tot voor kort werd de mest van de dieren opgeslagen in 
een open betonnen bak naast de paardenstal, totdat het 
na enkele dagen kon worden afgevoerd. Deze winter heeft  
gemeente West Maas en Waal haar milieuregels aan-
gescherpt. Zij wil dat de mest wordt afgedekt. Dat klinkt 
eenvoudig, maar er komt heel wat bij kijken voordat een 
overkapping van de mestopslagplaats aan de nieuw opge-
legde eisen voldoet. Behalve veel denk- en ti mmerwerk kost 
deze klus ook veel geld aan bouwmaterialen. De kinder-
boerderij is voor (bouw)werkzaamheden afh ankelijk van 
haar vrijwilligers en voor het budget van gift en van vrienden 
en sponsoren. Gelukkig hebben ondernemers uit de 
omgeving graag iets over voor de kinderboerderij. 
Zij schonken bijvoorbeeld hout, dakbedekkingsmateriaal en 
roestvrijstalen profi elen of leverden die bouwmaterialen 
tegen een vriendenprijsje. Toch is het nog niet voldoende. 
Het bestuur hoopt daarom op een hoge opbrengst van de 
RABO-bank clubkasacti e en op gift en van ondernemers 
en parti culieren. Onder druk van de gemeente heeft  het 
bestuur besloten niet af te wachten tot al het geld binnen 
is, maar is meteen met de verbouwing begonnen. Tijdens 
de jongdierendag op 12 juni wordt de mestoverkapping  
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KENNISMAKEN MET 
NIEUW BESTUURSLID 
FRANK MAES 
Mijn naam is Frank Maes en 
sinds kort in het bestuur ge-
komen van de Kinderboerderij. 
Ik ben 40 jaar, getrouwd met 
Harriët en we hebben twee 
kinderen: Harm van 5 en Jasper 
van 8. Als kind heb ik vele uren 
doorgebracht op de boerderij van mijn oom, mijn ervaring 
is dat als je opgroeit in de agrarische sector dit alti jd in je 
bloed blijft  zitt en. Na mijn studie aan de Wageningen Uni-
versiteit ben ik gestart bij een bank. Inmiddels ben ik als 
Regio Directeur Agrarische Bedrijven bij ABN AMRO 
verantwoordelijk voor een aantal agrarische teams in 
Noord-Oost Nederland. Met een team van 40 mensen 
bedienen wij de agrarische klanten. 
Ik vind dat de kinderboerderij een prachti ge maatschap-
pelijke bijdrage levert aan Wamel en omstreken. 
Geweldig om te zien hoe de medewerkers en vrijwilligers 
zich dagelijks inzett en. Kinderen komen in aanraking met 
de dieren en acti viteiten zoals ‘De Jonge Dierendag’ en 
‘De Kerstviering’ trekken veel bezoekers. 
Daarnaast worden er kinderfeestjes gegeven en zijn er 
educati elessen. Ik vind het daarom mooi om hier een 
bijdrage aan te mogen leveren.

KENNISMAKEN MET 
VRIJWILLIGSTER 
DORINE EPPING
Ik ben Dorine Epping en woon 
met Luc en dochters Ise en 
Xanne vanaf 2010 in Wamel in
‘het oude huis van Zondag’ aan
de Koningsstraat. We vinden de 
Kinderboerderij een prachti ge 
plek in het dorp en genieten 
vanaf de 1e dag van de saamhorigheid en de gezelligheid 
in het ‘Wamelse’. Van beroep ben ik ontwerper en maak 
graag illustrati es… De kinderboerderij is daarvoor een 
mooie inspirati ebron met al die prachti ge dieren, er zitt en 
echte karakters tussen. Zodoende ook mijn aanbod om 
deze nieuwsbrief, lesmateriaal, postertjes, ansichtkaarten, 
illustrati es op de facebookpagina en in nabije toekomst 
ook bordjes van de kinderboerderij wat ‘beestachti ger’ en 
kleurrijker te maken. 
Aandacht in deze rubriek vind ik eigenlijk te veel eer, 
er zijn zoveel andere vrijwilligers die dag en nacht klaar 
staan… voor mij gaan hobby en ‘een klein beetje’ doen 
voor een goed doel op deze manier mooi samen.

WENSKAARTEN IN NIEUWE HUISSTIJL.
Dorine Epping heeft  een aantal wenskaarten 
ontworpen in de nieuwe huissti jl. 
Setjes kaarten zijn te koop op de kinderboerderij, 
ook ti jdens de jongdierendag.
Er zijn 6 verschillende setjes met 5 vrolijke kaarten. 
De prijs per setje is 3 euro.

GEZOCHT: BESTUURSLEDEN EN VRIJ-
WILLIGERS VOOR DE WEEKEINDDIENST 
Het bestuur van de kinderboerderij is op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers zoals het bestuurslid Frank Maes. 
Mensen die acti ef mee willen denken over de organisati e 
van het dagelijks reilen en zeilen op de boerderij. 
Opgeven kan bij Jan van der Cruijsen tel 0487-501343 
of janvandercruijsen@kpnmail.nl
Ook wordt er uitgekeken naar enthousiaste mensen die 
mee willen draaien in de weekeinddienst. Dieren voeren, 
koffi  e zett en en bezoekers ontvangen zitt en in het 
takenpakket. De vrijwilligers doen dit naar vermogen en 
bij toerbeurt, bijvoorbeeld een halve dag in de vier weken. 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Wim van  
 Rossum (tel 0487-501735) of op zater-
 dagochtend langs komen op de kinder-
 boerderij om een keer mee te lopen. 



IN MEMORIAM MARI BOUMAN EN HERMAN 
BOKSEBELD
Helaas hebben we onlangs afscheid moeten nemen van 
2 personen die zeer nauw betrokken waren bij de kinder-
boerderij: Mari Bouman en Herman Boksebeld.

Als de echtgenoot van onze vrijwilligster Ans, was ook 
Mari Bouman alti jd bereid om de kinderboerderij met 
raad en daad bij te staan. Tijdens zijn verblijf in het 
buitenland is hij op 28 januari 2016 zeer onverwacht 
overleden. Wij wensen Ans, de kinderen en andere fami-
lieleden heel veel sterkte met dit onvoorstelbare verlies.

Herman Boksebeld en zijn  vrouw Annie zijn enige jaren 
zeer acti ef geweest voor de kinderboerderij. Herman zat 
in de ‘bouwploeg’, waarmee hij heel wat goed werk heeft  
afgeleverd, maar hij was ook graag met ‘de jongens van 
de Strang’ aan het vegen en rommelen. 
Hij hield van grapjes en plagerijtjes. Annie was lid van de 
educati ecommissie. Herman kwakkelde al enige ti jd met 
zijn gezondheid, waardoor hij tot ieders grote spijt steeds 
minder op de kinderboerderij te vinden was. Op 15 maart 
2016 is Herman overleden. Wij wensen Annie, de kinder-
en en kleinkinderen heel veel sterkte met dit grote gemis. 

HEROPENING ACTIVITEITENCENTRUM VAN 
DE DRIESTROOM OP DE KINDERBOERDERIJ
‘Ontmoeten, Samenwerken, Samenzijn en Genieten in 
een ontspannen sfeer op een prachti ge locati e’. 
De afgelopen weken is er hard gewerkt om de Wamelse 
locati e van de Driestroom zo te verbouwen dat er 
extra fysieke ruimte ter beschikking komt om zo ruimte 
te bieden aan de instroom van cliënten vanaf de locati e 
Beneden Leeuwen. De acti viteiten worden uitgebreid, 
naast de kinderboerderij en houtacti viteiten komt er een 
creati eve groep met kaarsen-, kook- en muziekacti viteiten. 
Op dinsdag 10 mei, ti jdens de inloopmiddag, konden 
geïnteresseerden de metamorfose met eigen ogen 
bewonderen.

DIGITALE NIEUWSBRIEF  
Alle vrienden waarvan het e-mailadres bekend is, krijgen de nieuwsbrief per e-mail toegestuurd. 
Op deze wijze besparen wij geld en het milieu. Wilt u liever een papieren nieuwsbrief ontvangen? 
Stuur dan een mailtje met uw gegevens naar kinderfeestjes@kibowa.nl of bel naar 06-42850346. 
Degene onder u die een papieren nieuwsbrief krijgen, maar graag de digitale nieuwsbrief willen 
ontvangen, vragen wij een berichtje met adresgegevens te sturen naar kinderfeestjes@kibowa.nl

DIERENWEETJE. 
Kuikens van eenden en kippen gedragen zich heel 
verschillend. Kippenkuikens lett en goed op hun 
moeder: als de kloek klokt dat ze een lekker hapje 
gevonden heeft , zijn ze er als de kippen bij. 
En ook als ze waarschuwend roept dat er gevaar is, 
komen ze meteen aangerend en verstoppen zich 
onder haar vleugels. Eendenkuikens zijn niet zo volg-
zaam: die fl odderen overal wat rond en houden hun 
moeder niet constant in de gaten, zodat ze haar 
wel eens uit het oog verliezen.
Kippen die eendeneieren uitbroeden en de eenden-
kuikens grootbrengen, hebben een zwaar leven met 
dat ongehoorzame kroost. De pulletjes hebben lak 
aan de waarschuwingen van hun pleegmoeder. 

Als er water in de buurt is, zal de kip tevergeefs 
proberen om ze er vandaan te houden. En als haar 
jongen juichend de plomp in duiken, staat zij doods-
angsten uit en loopt gillend langs de waterkant. 
De kuikentjes laten haar roepen en gaan gewoon hun 
gang. Hun natuur is sterker dan haar goede opvoeding.


