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De Grote Gemeente

Met deze nieuwsbrief hopen we u, vrienden van
de kinderboerderij, een hart onder de riem te
steken, even wat afleiding te geven en uw
gedachten te verplaatsen naar leuke onderwerpen
zoals de lente en de (jonge) dieren op de
kinderboerderij in Wamel.
Ook staan we stil bij het afscheid van Carla de pony.

KINDERBOERDERIJ TIJDELIJK GESLOTEN
De hele wereld is in de ban van het Corona-virus.
Natuurlijk is ook de kinderboerderij in Wamel gesloten voor
publiek. Er komt dit jaar geen jongdierendag, kinderfeestjes
zijn afgelast, kinderen en (groot)ouders missen hun tochtje
naar de “diertjes en de jongens” en de vaste bezoekers
missen hun koffiebezoekje aan het terras.
Maar wie langs de kinderboerderij loopt, kan door de
hekken toch wel een glimp opvangen van de lammetjes
die in de wei dartelen en van de ezels die elkaar staan
te kroelen.
Op Facebook en Instagram worden regelmatig foto’s en
filmpjes geplaatst, zodat niemand hoeft te missen dat er
kuikentjes zijn uitgebroed of dat er jonge geitjes, konijnen
en cavia’s geboren zijn.
Neem gerust een kijkje op facebook en blijf zodoende op
de hoogte van de lente op de kinderboerderij.

VERZOEK OM E-MAILADRESSEN

Ten tijde van de coronacrisis bleek maar weer hoe groot
de rol is geworden die digitalisering speelt in ons leven.

Mensen die fysiek afstand moeten houden, kunnen online
met elkaar in contact blijven. Verspreiden van de papieren
nieuwsbrief naar onze vrienden is moeilijker nu we zoveel
mogelijk afstand moeten houden.
Een digitale nieuwsbrief geeft die problemen niet.
Daarom hierbij het verzoek aan alle vrienden die een
papieren nieuwsbrief ontvangen om uw e-mailadres door
te geven aan secretariaat.kibowa@gmail.com.
Dan kunnen wij u voortaan per email op de hoogte
houden van het wel en wee op de kinderboerderij.
Dat bespaart ons moeite, papier, geld en het milieu.

PLANTENACTIE KINDERBOERDERIJ WAMEL AANGEPAST
Dit jaar stond er voor de week van Moederdag weer de
grote plantenactie gepland, maar Corona leek roet in
het eten te gooien. Gelukkig zijn de vrijwilligers van de
kinderboerderij niet voor een kleintje vervaard.
De plantenactiewerkgroep stak via skype de koppen bij
elkaar en gaf een hele nieuwe draai aan de bekende
gezellige plantjesweek.
Mensen die ook dit jaar hun tuin op willen fleuren met
prachtige geraniums of veelkleurig perkgoed, kunnen hun
plantjes bestellen bij de kinderboerderij.
Met het bestelformulier op de website www.kibowa.nl/
bestellingen-plantenactie of met het bestelformulier op
de achterkant van de folder die eind april huis aan huis
verspreid wordt in Wamel.
Een kleine set á 3 planten kost € 5, een grote set
á 7 planten kost €10,De planten worden in de week voor Moederdag bij u
thuis afgeleverd. Wij stellen het zeer op prijs als u wilt
helpen om Wamel in de bloemetjes te zetten en als u de
kinderboerderij op deze manier wilt steunen.

KENNISMAKEN MET NIEUWE VRIJWILLIGER ANOUK STORK-VAN ROSSUM
Mijn naam is Anouk Stork- van Rossum en sinds dit jaar ben
ik met veel plezier coördinator van de plantenactie van de
kinderboerderij. Mensen die weten wie ik ben, snappen dat
ik geen ‘nee’ kon zeggen toen ik gevraagd werd door Ria
Bouwman om dit op te pakken.
Ik woon samen met mijn man Coen en onze drie dochters
Anna (9), Elin (8) en Floor (6) in Wamel.
Geboren in Wamel op de kwekerij van mijn ouders Frans
en Ria van Rossum. Na meer dan 10 jaar in verschillende
steden te hebben gewoond vanwege studie en werk,
ben ik toch weer teruggekeerd naar mijn geboorteplek.
De rust en ruimte die wij hier vinden is onbetaalbaar.
Ik werk 4 dagen in de week aan de HAS Hogeschool in Den
Bosch en ben daar verantwoordelijk voor de relatie met het
bedrijfsleven. Ik ontwikkel met de bedrijven opleidings- en
cursusactiviteiten en onderzoeksprogramma’s waarin onder
andere onze studenten participeren.
Een hele leuke en afwisselende baan!
Naast mijn werk en gezin ben ik graag
bezig op de kwekerij, loop ik graag hard,
trek ik er met de racefiets op uit en
speel ik met heel veel plezier klarinet
in onze Wamelse harmonie.

Ik ben actief in de MR van basisschool de Laak, zit in
commissies in de harmonie en nu dus ook vrijwilliger
op de kinderboerderij. Eén van de mooie parels van ons
dorp, daar draag ik graag mijn steentje aan bij. En volgens
mij is een direct lijntje met de leverancier van onze plantjes best handig. Dat hebben we nu al gemerkt omdat de
actie er nu wat anders uit ziet in deze bizarre Coronatijd.

AFSCHEID VAN SHETLANDPONY CARLA

Begin maart hebben we afscheid moeten nemen van
Carla de shetlandpony. Carla is wel 30 jaar oud geworden.
De helft van haar lange leven heeft zij haar wei en stal
gedeeld met de ezels op de kinderboerderij. Marit (11)
en David(8) zijn van kleins af aan met Carla in de weer
geweest. Marit schrijft daarover:
Carla was een pony die erg eigenwijs was. En haar eigen
wil had. Elke keer als het lekker weer was haalde ik haar uit
de wei. En ging ik haar met kinderen borstelen. Daarna ook
vaak rijden met kleine kinderen achter op, maar als ze geen
zin meer had ging ze bokken. Dat was altijd wel even schrikken, maar het liep altijd goed af. Kinderen werden er altijd
blij van om Carla te borstelen of te aaien of rijden.
Dat was superleuk om te zien dat kinderen er blij van
werden. Soms was er een rij van kinderen die op Carla
wouden rijden. Ook met kerst ging Carla altijd lopen in de
lampionnentocht. Op het einde werd ze wel een beetje onrustig. Haar beste vriendin Jochem kan niet zonder haar.
In de laatste weken van Carla ging het erg slecht.
Later ging het beter, maar het is daarna heel snel achter
uit gegaan. We hebben erg veel verdriet.

KENNISMAKEN MET DE FRANSE HANGOOR.
Op 1 februari kreeg onze knappe Franse hangoorvoedster
gezelschap van een stoere rammelaar. Het twee waren
op slag verliefd. Op 3 maart lag er in de hoek van het
konijnenhok een bewegend pluizig nestje. Het bleek
zes kleine konijntjes te bevatten. Hoewel het publiek de
konijntjes niet in levende lijve kon bewonderen, stroomde
meteen de eerste reserveringen binnen.
Vrijwilligers zorgden via Facebook en Instagram
dat men de kleintjes kon zien opgroeien.
Niet voor niets is de Franse hangoor een van de
populairste konijnenrassen op kinder- en hobbyboerderijen. De vriendelijke reus met de wapperende oren is een echte Franse charmeur.
Waar vrijwel alle andere konijnenrassen van nature
schichtig en schuw zijn, zijn Franse hangoren voor
niets en niemand bang. Hun gedrag wordt wel
vergeleken met dat van hondenpups, omdat ze
nieuwsgierig en ondernemend zijn en vooral omdat
ze graag achter mensen aanlopen. Ze zoeken zelf
contact, bedelen om aandacht en aaitjes over hun kop.
En Franse hangoren zijn onverstoorbaar. Ze liggen vaak
languit op hun zij of zelfs op hun rug te dutten, en dus niet
zoals andere konijnen met hun pootjes onder het lijf, klaar
voor de vlucht. Een grasmaaimachine of blaffende hond?
Een Fransoos laat zich niet storen tijdens zijn siësta.
Knuffelkonten die alles best vinden zijn natuurlijk ideale
kinderboerderijbewoners.

Franse hangoren doen het ook goed in een hobbyweide met
boerderijdieren zoals kippen, schapen, geiten en pony’s.
Huisdieren als katten en honden vinden ze ook prettig
gezelschap. De forse konijnen zijn een maatje te groot voor
de meeste jagers onder hen. Bovendien gedragen Franse
hangoren zich niet als prooidieren. Ze rennen niet weg,
wat het jachtinstinct van vooral honden zou aanwakkeren.
Nee, Fransozen lopen vrolijk op iedereen af.

De Franse hangoor is een stevig gebouwd vleesras met
korte, gespierde poten. De ogen staan ver uit elkaar in een
markante, brede kop. Type bulldog, wordt wel gezegd.
De oren zijn zwaar, lang (38-45 cm), lepelvormig en natuurlijk hangend, met een duidelijke bobbel – de ‘kroon’ – aan
de basis op de kop. De vacht is erkend in vele kleuren.
Maar het meest opvallend: Franse hangoren zijn groot,
erg groot. Ze kunnen zomaar 8 kilo worden.

DIERENWEETJE

De lente is de periode waarin de meeste jonge dieren
geboren worden. Dan zijn de weersomstandigheden
gunstig (niet te warm en niet te koud) en is er meestal
voldoende voedsel te vinden.
Vogels beginnen hun nesten op te knappen na de koude
winter. Hun jongen komen uit het ei als de insecten de
wereld weer gaan veroveren en (voedsel)planten gaan
uitlopen. Veel grotere zoogdieren kennen een
bronstperiode, de tijd waarin de vrouwtjes vruchtbaar
zijn en extra aantrekkelijk zijn voor de mannetjes.
Schapen en geiten zijn “rits” in de herfst en krijgen
na ca 5 maanden (in de lente dus) hun lammetjes.

DAGBESTEDING VAN DRIESTROOM

Het is een rare tijd op dit moment voor iedereen, maar
met zijn allen proberen we er toch het beste van te maken.
Zoals u weet, is onze locatie op dit moment gesloten in
verband met de huidige Coronamaatregelen. In ieder geval
tot 28 april.
De begeleiding van locatie kinderboerderij Wamel is op dit
moment werkzaam op woonlocaties van de Driestroom,
om hier ondersteuning te bieden voor de dagbesteding in
woonsituaties. Dit is op dit moment met name op de
Patrijsstraat in Beneden-Leeuwen.
Op de Patrijsstraat worden allerlei activiteiten aangeboden
zodat de bewoners een fijne invulling van de dag hebben.
Zo worden er bijvoorbeeld oude boeken versnipperd,
creatieve werkjes voor in de huiskamer gemaakt, spelletjes
gedaan, computeren en in de tuin gewerkt. Ook ontstaan
er leuke initiatieven om toch onderling contact te houden.

Konijnenvrouwtjes kennen geen vaste bronsttijd.
Zij zijn de enige diersoort waarvan het vrouwtje pas
ovuleert als gevolg van de paring. Dat betekent dat
de eicellen vrijkomen nadat ze gedekt is, waardoor
de paring dus vrijwel altijd effect heeft.
Wanneer een konijnenmoeder onder
slechte omstandigheden zwanger wordt,
kan zij de embryo’s resorberen. Dat wil
zeggen dat de zwangerschap wordt afgebroken en kostbare bouwstoffen in het
lichaam worden opgenomen. Zo gaat
er in tijd van tekorten niets verloren.

Zo zijn er bijvoorbeeld naar iedereen kaarten gestuurd,
zijn er zwaaihandjes gemaakt die bij de Strang een mooi
zichtbaar plekje in de tuin hebben gekregen en is er een
vlog gemaakt door begeleiding op de kinderboerderij.
De bewoners misten (net als iedereen) de routine van een
week, waren elke dag thuis en herkenden de weekeinden
niet meer. Ze misten de dieren op de boerderij.
Na overleg tussen de organisatie van het wonen en het
beheer van de boerderij, is besloten dat we met de
bewoners met hun eigen huisgroep naar de boerderij
mogen komen. En dat is wat we nu doen, binnen de
maatregelen zoals ze zijn afgesproken. In de ochtend
rijden we 1 of 2 x heen en weer met een busje van de
Patrijsstraat naar de kinderboerderij. Daar werken we
buiten en binnen. We zijn blij dat we het beheer weer
wat kunnen ondersteunen bij de werkzaamheden van de
kinderboerderij. Het is een besloten groepje bewoners.
Zij hebben van maandag t/m vrijdag tussen 10 en half 4
op de kinderboerderij hun dagbesteding. De andere deelnemers van de dagbesteding zijn thuis of op een andere
woonvorm, waar zij (tot de maatregelen veranderen) zelf
voor dagbesteding zorgen. De deelnemers die op de
dagbesteding bezig zijn met digitaliseren, zijn thuis aan
het werk met het digitaliseren. We wensen iedereen een
hele goede gezondheid in de komende periode.

NIEUW EMAILADRES VOOR KINDERFEESTJES
In de afgelopen tijd bleken er wat problemen te zijn met
het e-mailadres waarop men kinderfeestjes kon reserveren
of informatie aanvragen.
Daarom is er nu een nieuw e-mailadres waar u terecht
kunt voor alles over de kinderfeestjes op de kinderboerderij: kibowa.kinderfeestjes@gmail.com

