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KINDERBOERDERIJ TIJDELIJK GESLOTEN GEWEEST I.V.M . 

MAATREGELEN TEGEN VERSPREIDING VAN MOND - EN - KLAUW -  

ZEER. 
 

 

Hoewel in onze regio gelukkig geen sprake is geweest van een werkelijke uitbraak van mond-

en- klauwzeer, zijn er toch maatregelen getroffen die grote invloed hebben gehad op de 

dagelijkse gang van zaken in het land van Maas en Waal. 

Op 1 maart werd de kinderboerderij op advies van het ministerie van Landbouw en Visserij 

gesloten voor alle publiek. Slechts de deelnemers van de Strang en  de vrijwilligers hadden 

nog toegang tot de boerderij, maar alleen nadat ze de schoenen ontsmet hadden. De 

deelnemers misten het publiek. Het was maar akelig rustig op het terrein. En het publiek miste 

de bezoekjes aan de dieren. Voor velen was een rondje over de kinderboerderij een vast 

ritueel geworden. 

Op 22 maart werd het echt spannend. Boerderijen in Mare-Kessel en Berghem werden 

verdacht van MKZ.  De kinderboerderij werd nu volledig gesloten. Ook voor vrijwilligers en 

mensen van de Strang. Alleen Nannette Zijlmans en Jan Vervoort mochten er nog op, om de 

dieren hun dagelijkse zorg te geven. Door het algemene vervoersverbod werd voer en stro 

halen en ook mest afvoeren een probleem. Gelukkig duurde deze moeilijke periode maar 15 

dagen.  Op 6 april werden de maatregelen verlicht en mochten alle medewerkers weer aan de 

slag en konden hooi en stro onder strikte voorwaarden aangevoerd 

worden. Begin mei kon er weer normaal gevoerd en gemest worden.  

Het publiek heeft een hoop gemist in die periode, maar de mensen 

van de Strang hebben gelukkig wel van het jonge leven op de 

boerderij ( zie verderop) kunnen genieten.  

Pas op 31 mei mocht  het hek weer open voor publiek en al 

om 9 uur stonden de eerste gasten voor de deur, om te vragen  

hoe laat ze er in mochten. De loop zat er al meteen weer in. 

Op 10 juni is de feestelijke heropening gevierd. Het heeft de 

hele dag storm gelopen. Wel 480 bezoekers werden er geteld, 

zoveel als er normaal ongeveer in een maand langskomen. 

Het was dan ook bar gezellig. Er was thee, koffie en 

limonade, er werden op 

ambachtelijke wijze schapen 

geschoren, ook werd er wol gesponnen, werden kinderen 

geschminkt en dat alles onder de vrolijke klanken van 

muziekgroep “Jazeker”. Keu het spaarvarken kreeg eindelijk 

weer geld in zijn broekzak gestopt en er werden wel 12 nieuwe 

vrienden genoteerd. Het was een goede start van een nieuw 

seizoen.  



JONG LEVEN IN OVERVLOED. 

 
Op de gesloten kinderboerderij heeft het leven niet stilgestaan. Zo zijn er mbv een 

broedmachine 19 kuikentjes van de barnevelder kippen uitgebroed (10 hennetjes en 9 

haantjes) en 5 kuikens van de lakenvelder kippen (2 hennen en 3 hanen). De  Klein Zilver 

konijntjes hebben op 8 april 2 jongen gekregen en ook de cavias’s lieten zich niet onbetuigd: 

3 jongen op 13 mei. 

Op 22 april passeerde vrijwilligster Ans Bouman de kinderboerderij en zag dat er iets loos 

was met de Hollandse Landgeit Wiske.  

Ze bracht Wiske naar binnen en belde 

naar Jan Vervoort. Voordat deze 

gearriveerd was, was het lammetje al 

geboren: een germpje (meisje). Omdat 

haar naam volgens het stamboek met een 

A moest beginnen, noemden de mensen 

van de Strang haar Angelique. De 

roepnaam is Lieke. Moeder en kind 

maakten het meteen al prima. 

Op 3 mei had Tonny van Bunningen de 

primeur: ze kwam al vroeg op de 

boerderij en zag op het pad een klein 

zwart hoopje liggen: een lammetje! Het 

zwarte Ouessantschaap Odette had een dochter gekregen. Zij heet Fleur en is in goede 

gezondheid. 

Met de bruine Ouessant Boursin verliep het allemaal wat moeizamer. Jan Vervoort en Albert 

van Rossum arriveerden op 5 mei en zagen dat er iets niet in orde was met Boursin. De 

overbuurman kwam  melden dat ze al heel lang “bezig” was. Het lammetje lag verkeerd. De 

veearts werd gebeld. Jan probeerde het lammetje terug te duwen, maar dat valt niet mee bij 

zo’n klein schaapje. De veearts kwam net te laat, want het lammetje was al geboren: een 

rammetje. Zijn naam is Daan. De veearts controleerde moeder en zoon. Het zag er wel goed 

uit. Na  3 dagen bleek Daan niet goed te drinken bij zijn moeder. Hij had last van verstopping. 

Om hem op krachten te helpen, is Nannette hem gaan bijvoeden met de fles. Al gauw bleek 

dat Boursin de kleine 

Daan niet wilde of 

kon voeden. Nannette 

is dus druk geweest 

met bijvoeden,eerst 

wel zo’n 6 flessen per 

dag, later werden dat 

er 3. Maar Daan heeft 

het gered en groeit 

lekker. 

Ook de grasparkieten 

hebben voor jongen 

gezorgd. Het is alleen 

nog een beetje 

onduidelijk hoeveel er 

dat precies zijn. 

 

 



PAX CHRISTI COLLEGE FIETST GELD BIJ ELKAAR VOOR DE 

KINDERBOERDERIJ. 

 
Leerlingen van klas 1 en 2 van de nevenvesting van het Pax Christi College in Beneden-

Leeuwen hadden het plan opgevat om geld bijeen te brengen voor de kinderboerderij in 

Wamel.  Jan Vervoort, Barry van Lent, Tiny Reuvers en Johan vd Berg  brachten op 22 maart 

een bezoek aan de school. Zij gaven uitleg over de gang van zaken op de kinderboerderij en 

motiveerden zo de leerlingen tot allerlei interne acties (verkopen van vette happen, een 

veiling)  maar ook tot  het bewerken van familieleden en vrienden om zo veel mogelijk geld 

beschikbaar te stellen. Er werd een barometer opgehangen, waarop precies kon worden 

aangegeven hoeveel geld er voor de nieuwe kippenren bijeen gespaard werd. Grote klapper 

zou de fietstocht op 26 april moeten zijn, maar deze werd uitgesteld in verband met het hoge 

water (de fietstocht was gepland aan de noord- en zuidkant van de waal, maar de pont was uit 

de vaart). Uiteindelijk is de 

fietstocht pas op 8 juni gereden. 

Alle fietsers brachten ook een 

bezoekje aan de kinderboerderij, 

lieten zich daar rondleiden en 

hingen het hek vol met vrolijke 

leuzen. Door de 235 leerlingen is 

in totaal zo’n 7000 kilometer 

gefietst.  Op 13 juni is de actie 

afgesloten met de overhandiging 

van een cheque aan het bestuur, de 

beheerder en de 2 deelnemers van 

de boerderij.  Het heeft de 

kinderboerderij f 8350,- en 250 kg 

kippenvoer opgeleverd. Heel 

hartelijke dank voor deze geweldige prestatie!!!!! 

 
KINDERBOERDERIJ ZEER POPULAIR BIJ MUNTJESACTIE SUPER DE 

BOER VAN LEEUWEN. 

 
Gedurende 3 maanden kregen alle klanten van super de boer van leeuwen bij elke F25,- aan 

boodschappen een groen muntje met de waarde van  F0,25. Deze muntjes konden 

gedeponeerd worden in 1 of meerdere van de vele spaarpotten die speciaal voor dit doel in de 

hal van de supermarkt geplaatst waren. Veel verenigingen, stichtingen en organisaties  waren 

vertegenwoordigd. Zo ook de kinderboerderij de Grote Gemeente uit Wamel. Dit goede doel 

bleek veruit het populairste van allemaal: de actie heeft 19.456 muntjes, dus bijna F5000,-

opgeleverd. 

Van leeuwen en alle klanten, heel veel dank door uw gulle gaven!!!!!!! 

 

OPROEP 
Er is op de kinderboerderij grote behoefte aan vrijwilligers die kunnen klussen. Er zijn allerlei 

werkzaamheden te verrichten zoals het repareren en opknappen van de hokken, hekken en 

weides. En het uitbreiden van de verblijven. Dus: hebt u gouden handen? Dan kunnen we u 

gebruiken! 

 



 

KENNISMAKEN MET 

VRIJWILLIGER   

ALBERT VAN 

ROSSUM 
Albert woont met zijn 

vrouw Gerrie en kinderen  

Martijn (14)  en Marieke 

(12) in Wamel. Hij werkt 

als heftruckchauffeur bij 

Hendrix Meat Group in 

Druten.  Zijn hobby is 

konijnen fokken en wel 

Pooltjes! Hij gaat er zelfs 

mee naar 

tentoonstellingen. Hij is 

vrijwilliger geworden op 

de kinderboerderij omdat 

hij wat wil doen voor de 

bevolking van Wamel en 

omstreken. Maar vooral 

omdat hij van dieren en 

knutselen houdt. Hij doet 

het werk nooit alleen. 

Martijn is er bijna altijd 

bij en ook Gerrie en 

Marieke zijn dikwijls van 

de partij. Een 

vrijwilligersfamilie dus. 

Albert is erg blij dat de 

kinderboerderij nu 

eindelijk weer open is. 
 

KENNISMAKEN 

MET 

STRANGMEDEWER

KER JOHN 

KUYPERS 
John is 40 jaar oud en al 3,5 

jaar werkzaam bij de Strang. 

Hij is getrouwd met Karin, 

die secretarieel werk doet bij 

de universiteit in Nijmegen. 

Ze hebben geen kinderen, 

maar wel een hond: de 

cocker spaniel Goofy. Hij is 

in 1978 begonnen als leerling 

verpleegkundige Z, bij Maria 

Roepaan in Ottersum. Daar 

heeft hij ook als 

gediplomeerde gewerkt. 

Verder is hij actief geweest 

als illustrator en heeft hij 

gewerkt als groepsleider in 

een dagopvang voor dak- en 

thuislozen. 

Hij vindt zijn 

werk hier op 

de Strang 

prettig om te 

doen. 

 

 

 

KENNISMAKEN 

MET 

STRANGDEELNE-

MER  JOHAN VAN 

DEN BERG 
Johan woont in 

Bergharen. Zijn hobby's 

zijn voetbal kijken en dan 

vooral naar NEC en 

AJAX. Ook is hij graag 

buiten bezig. Op de 

kinderboerderij verzorgt 

hij graag de ezel en gaat 

hij het liefst uit wandelen 

met de geiten.  

 

 

REGELTJES 
Regelmatig worden er aan de kinderboerderij dieren aangeboden. Konijnen, cavia’s kippen, 

ganzen, varkentjes, pony’s, geiten en wat dies meer zij. Deze dieren kunnen om diverse 

redenen niet aangenomen worden. Voorkomen van ziekten is een van die redenen. Je weet op 

deze manier niet wat je allemaal in huis haalt. Er is gekozen voor een verzameling van 

raszuivere, goedgekeurde dieren, indien mogelijk van Oudnederlandse rassen.  

Maar ook het gebrek aan ruimte is een reden om aangeboden dieren te weigeren. Wil je de 

kinderboerderij schoon en aantrekkelijk houden, dan moet het aantal dieren afgestemd worden 

op het oppervlak van de weides en de grootte van de beschikbare stallen. Met te veel dieren 

wordt het al gauw een onaantrekkelijk rotzooitje. Daarom ook worden de jonge dieren weer 

verkocht, als ze daar groot genoeg voor zijn. Op deze manier voorkomen we inteelt en kunnen 

we toch steeds genieten van nieuwe zelfgefokte aanwinsten. Want er is toch niks leuker dan 

een kinderboerderij vol met gezond jong leven? 

 



KIJK EENS WAT WE NU WEER HEBBEN 

 
Net voordat de MKZ-maatregelen van kracht werden, is er met man en macht gewerkt op het 

terrein van de Grote Gemeente. De bomen werden beschermd tegen vraat door de geiten. 

Helaas zijn er toch een aantal bomen gesneuveld als het gevolg van het ophogen van de 

grond, voordat de kinderboerderij ingericht werd. Er is een grote vijver gegraven, maar die is 

nog niet af. Er is gewerkt aan een “konijnenplein” en een derde konijnenstal is opgeleverd. 

Binnen zijn kuikenbakken geplaatst en boven is een portaaltje om de trap naar de educatieve 

ruimte gebouwd. Goed werk dus. Nu alle maatregelen opgeheven zijn, kunnen we weer volop 

aan de gang om alle werk af te maken en nieuwe klussen op te starten. 

 

 

 

KENNISMAKEN MET DE OUESSANT SCHAPEN. 
 

Op kinderboerderij de Grote gemeente lopen op dit moment 5 ouessantschaapjes: een 

volwassen ram, twee volwassen ooien en twee lammetjes. 

Het is één van de kleinste schapenrassen ter wereld.  De dwergvorm is ontstaan doordat ze 

generaties lang onder zeer karige omstandigheden hebben geleefd op het eiland Ouessant, 

voor de westkust van Bretagne. Rond 1920 was het ras bijna uitgestorven, maar zorgvuldig 

fokken heeft er voor gezorgd dat je ze steeds vaker ziet rondlopen. 

De volwassen rammen wegen ca 20 kg en hebben een schofthoogte van max. 49 cm, de 

ooitjes wegen maar 15 kg en 

worden niet meer dan  46 cm hoog. 

De vacht weegt ca 10% van het 

levende gewicht. De ouessant heeft 

daarmee relatief één van de hoogste 

wolopbrengsten van alle 

schapenrassen. De meest 

voorkomende kleur is zwart (bij ons 

Rambol, Odette en Fleur), maar er 

zijn ook bruine (karamel) zoals Boursin en 

Daan  en witte ouessants. 

De bronsttijd is kort en loopt van oktober 

tot januari. De draagtijd is 5maanden min 

5 dagen. De ouessant is een heel natuurlijk 

ras. Dit komt onder andere tot uiting bij 

het lammeren, dat ze vrijwel altijd zonder hulp van mensen doen.  Dit was niet het geval bij 

de geboorte van Daan. Maar Boursin was ook nog erg jong. Normaal gesproken lammeren de 

ooien pas vanaf  hun tweede jaar en Boursin was pas 1 jaar oud. Een uitzondering die de regel 

bevestigt. Dit ras krijgt meestal maar eenmaal per jaar 1 lam, in tegenstelling tot bijvoorbeeld 

Texelaars die wel 2 of 3 lammeren per keer kunnen krijgen. 

  


