
Kinderboerderij 
De Grote Gemeente 

nr 33, mei 2017

VIERING  JONGDIERENDAG OP 11 JUNI 2017. 
Op zondag 11 juni wordt op kinderboerderij de Grote Gemeente in Wamel 
een prachtig lentefeest gevierd. Het hele terrein van de kinderboerderij 
staat dan in het teken van het nieuwe leven. Natuurlijk  zullen er allerlei 
jonge dieren te zien zijn. Veel van hen kunnen ook geknuffeld worden. 
De schapen worden van hun warme jas ontdaan, er zijn demonstraties 
wol spinnen en manden vlechten en er staan oude tractoren opgesteld. 
Kinderen kunnen zelf een mandje vlechten, op de foto gaan 
als ooievaarskuiken, zich uitleven op het springkussen en in 
een stormbaan van stropakken, rijden op de rug van een pony 
of in een rijtuig met een paard ervoor. Het dagcentrum van de 
Driestroom is er met een verkoopkraam. Ook zijn er kaarten 
en kleurboekjes te koop in de huisstijl van de kinderboerderij. 

Natuurlijk is er levende muziek en wordt 
er goed gezorgd voor de inwendige mens. Iedereen is 
van 13.00-17.00 uur van harte welkom op het lentefeest 
tijdens deze jongdierendag.

DIERENWEETJE
Tijdens de jongdierendag vieren we de geboorte van 
jonge dieren. De komst van nieuw leven is en blijft een 
groot wonder.
Bij levendbarende (vivipare) 
dieren groeit de bevruchte 
eicel in de baarmoeder en 
wordt daar gevoed door de 
navelstreng. Vrijwel alle 
diersoorten die levendbarend zijn, zorgen een tijdje 
voor het nageslacht. Veel levendbarende dieren zijn 
zoogdieren: zij zogen hun pasgeboren jongen (zij geven 
moedermelk). 
Maar ook andere diersoorten, 
zoals sommige haaien en 
enkele reptielen, zijn levend-
barend. Zij hebben wel een 
baarmoeder, maar geven hun kroost geen moedermelk. 
Verreweg die meeste dieren (alle vogels, de meeste in-
secten, vissen, amfibieën, reptielen en sommige week-
dieren) zijn eierleggend (ovipare). Het jong ontwikkelt 
zich in een ei met een leer- of kalkachtige schaal, dat 
buiten het lichaam van de moeder wordt uitgebroed. 
Het ongeboren diertje staat daardoor niet rechtstreeks 

in contact met de moeder, 
wordt dus niet gevoed via 
een navelstreng maar met 
voeding uit de dooierzak in 
het ei. Eierleggende dieren 
zogen hun jongen niet. Een uitzondering hierop zijn 
het vogelbekdier en de drie soorten mierenegels.  
Zij behoren tot een bijzondere groep dieren die eieren 
leggen, maar hun kinderen  
toch voeden met moedermelk.
Een aparte groep vormen de  
eierlevendbarende dieren  
(ovovivipare), een tussenvorm  
tussen levendbarend en  
eierleggend. Deze dieren hebben geen baarmoeder, 
maar vormen eieren die in het lichaam van de moeder 
blijven totdat ze uitkomen.  
Die eieren hebben geen  
harde of stevige schaal, de  
jongen komen in een dun  
vliesje ter wereld. Ze kruipen 
 uit hun ei zodra dat gelegd is. 



OPNIEUW RABOBANK CLUB-
KASACTIE
Ook dit jaar stelt de Rabobank geld 
beschikbaar om de clubkas van ve-
renigingen en stichtingen te spekken. 
De kinderboerderij kan dat geld zeer 
goed gebruiken en vraagt alle leden 
van de Rabobank om op dit doel te 
stemmen. Dat kunt u doen vanaf  
17 mei 2017. Op die datum  krijgt  
u per post een stemkaart toege-
stuurd met daarop een persoonlijke 
stemcode. Bij voorbaat hartelijk 
dank voor uw stem.

KENNISMAKEN MET VRIJWILLIGER FERRY 
HONDERS
Ferry Honders (42) woont met Cornelie en hun 
dochter Brahné in Wamel. Ferry was oorspron-
kelijk techneut en werkte in de brandbeveiliging, 
maar liet zich omscholen tot woonbegeleider voor 
jeugdigen. Hij heeft zijn werk letterlijk “mee naar 
huis genomen”: vier jongvolwassenen die zonder 
begeleiding niet zelfstandig kunnen wonen, wonen 
tijdelijk bij Ferry en zijn gezin in huis. Wanneer er 
een geschikt pand wordt gevonden, verhuizen deze 
jonge mannen daar naar toe en gaat Ferry weer  
24-uurs diensten draaien buiten zijn gezin.  
Hij heeft grootse plannen om zijn huis dan in de 
oude stijl verbouwen. 
Ferry is opgegroeid tussen de pony’s, koeien, geiten 
en kippen op een boerderij in Ingen.  
Toen hij twaalf was, kwam hij bij de drumband in 
Wamel en leerde daar Rem van Maurik kennen,  
die hij als zijn “tweede vader” beschouwt.  
Hij kreeg hier veel vrienden. Toen hij besloot weg te 
gaan uit Ingen, leek Wamel hem de beste plek om  
te wonen. 
Regelmatig bezocht hij met zijn neefjes en nichtjes 
en met zijn dochter Brahné de kinderboerderij in 
Wamel. Hij werd geraakt door de natuurlijke inter- 
actie tussen kinderen en de deelnemers van de 
Strang. Hij vond het mooi om te zien dat zo’n klein 
dorp zo’n mooie kinderboerderij heeft, die  
bezoekers uit de wijde omtrek weet te lokken. 
Al gauw werd Ferry gevraagd om te helpen bij  
allerlei activiteiten op de kinderboerderij.  
In aanloop naar de jongdierendag en de kerstviering 

kwam hij sjouwen, klussen, poetsen en hekken 
zetten. Hij heeft geen vaste taak, wil niet in-
geroosterd worden in de weekeinddienst, maar is 
altijd oproepbaar voor het zwaardere werk.  
Hij doet het met plezier. Hij mag gerust vaker 
gevraagd worden! Mensen als Ferry kunnen we op 
de kinderboerderij maar al te goed gebruiken.



KINDERBOERDERIJ DIGITAAL 
Al enige jaren is de kinderboerderij digitaal te bereiken via website, email en facebook.  
Problemen met de provider hebben er voor gezorgd dat de website en het emailadres enige tijd  
uit de lucht waren. Inmiddels werkt de email weer naar behoren. U kunt ons bereiken op  
info@kibowa.nl . Voor informatie over kinderfeestjes mailt u naar  kinderfeestjes@kibowa.nl.  
Er is ook hard gewerkt aan een nieuwe website. Nu alles voor elkaar is, kunt u ons vinden op 
www.kibowa.nl en op facebook. Vrienden van de kinderboerderij die graag de digitale nieuwsbrief  
willen ontvangen, vragen wij een berichtje met adresgegevens te sturen naar kinderfeestjes@kibowa.nl.

PLANTENVERKOOP IN DE WEEK VOOR 
MOEDERDAG
Van 10 tot 13 mei 2017 gaan we op de kinderboer- 
derij de bloemetjes buiten zetten met verkoop  
van Geraniums en eenjarige perkplanten. Huis- 
aan-huis in Wamel en op de kinderboerderij zelf. 
Dat gebeurt dit jaar nog met ondersteuning van de 
Henricusvrienden, die deze actie 18 jaar geleden in 
het leven hebben geroepen. De Henricusvrienden 
zijn blij dat ze het stokje kunnen overdragen aan 
onze enthousiaste groep vrijwilligers, zodat ervaring 
en expertise niet verloren gaan. Deze actie komt  
het dorp op twee manieren ten goede: 

de kinderboerderij wordt financieel ondersteund 
en Wamel zal ook in de komende jaren vol bloei-
ende planten staan. 

BERICHTEN IN HET GASTENBOEK 
Sinds kort ligt er op de kinderboerderij  
een gastenboek, waarin bezoekers  
iets kunnen schrijven. Hier een  
kleine compilatie van berichtjes. 

Het is al weer 17 jaar geleden dat de kinder- 
boerderij werd opgericht. In die tijd meldden veel 
ouders en grootouders zich aan als “vriend van 
de kinderboerderij.” Dat was belangrijk, want de 
kinderboerderij is afhankelijk van giften en spon-
soring. In de loop der jaren is het vriendenbestand 
geslonken. Mensen verhuisden, overleden of 
kwamen niet meer op de kinderboerderij omdat 
hun kinderen opgroeiden. Daardoor is deze vaste 
bron van inkomen kleiner geworden.

De kinderen die destijds bij de opening aanwezig 
waren, zijn inmiddels volwassen. Veel van hen  
zijn zelf ouder geworden, hun ouders zijn nu  
grootouders. Zij brengen met hun (klein)kinderen  
bezoekjes aan de dieren.  
Het zou fijn zijn als al deze mensen zichzelf of hun 
(klein)kinderen opgeven als “vriend van de kinder- 
boerderij” en opdracht geven voor een automatische 
machtiging van minimaal voor € 15,- per jaar. 
De dieren én de bezoekertjes zijn daar mee gebaat.

GEZOCHT: NIEUWE VRIENDEN VAN DE KINDERBOERDERIJ 


