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Alle partijen leren op een natuurlijke manier met elkaar  
om te gaan. Heel het dorp voelt zich betrokken bij de 
kinderboerderij. Als er door het bestuur en de vrijwilligers 
activiteiten worden georganiseerd, sluiten vrijwilligers van 
andere verenigingen zich aan en steken hun handen uit  
de mouwen. Denk hierbij aan de kerstviering en de planten- 
actie.Daarnaast wordt de kinderboerderij ook gebruikt als 
locatie voor activiteiten die door buitenstaanders georga- 
niseerd worden. Peuterspeelzalen houden er een pauzestop 
tijdens hun jaarlijkse fietstochtje en hun kennismakings- 
middag voor de ouders, families en vriendengroepen  
gebruiken de kinderboerderij als pitstop tijdens een feeste- 

lijke dag. Elk jaar komt de scouting een ochtendje dieren knuffelen en 
ook groepen ouderen leggen aan op het terras onder de luifel. 
Het is jammer dat de bewoners van huize Henricus verhuisd zijn, want 
zij maakten graag een uitstapje naar de dieren. In het verleden hebben 
Sinterklaas en zijn paard op stal gelogeerd. Regelmatig wordt er een post 
uitgezet tijdens een speurtocht en de kinderboerderij speelt ook een 
belangrijke rol tijdens de spooktochten met Halloween. 
De kinderboerderij heeft een centrale plek veroverd in Wamel en is niet 
meer uit de gemeenschap weg te denken. De mensen die op allerlei 
manieren gebruik maken van deze locatie komen niet alleen uit Wamel. 
de kinderboerderij is tot ver in de regio bekend. Bezoekers komen uit 
heel Maas en Waal, uit de Betuwe, de Bommelerwaard, maar ook uit 
Brabant en het rijk van Nijmegen. 

Doordat de deelnemers van het dagcentrum het terrein  
tiptop in orde houden en door haar geografische ligging  
aan de rand van het dorp, vormt de kinderboerderij een 
mooi visitekaartje voor Wamel.  
Maar voor het gevoel is de kinderboerderij het middel- 
punt van de regio. Het sociale belang is van onschatbare 
waarde. Kinderen, dieren én mensen met een beperking 
komen met elkaar in aanraking, wanneer (groot)ouders  
met hun (klein)kinderen een bezoekje brengen aan de  
dieren, maar ook tijdens de knuffellessen en kinder- 
feestjes, tijdens evenementen als de jongdierendag en  
de kerstviering.  

KINDERBOERDERIJ SPEELT CENTRALE ROL IN DE HELE REGIO

 
Net als alle voorgaande jaren is het in het voorjaar een 
drukte van belang op de kinderboerderij. Er worden veel 
jonge dieren geboren en dat trekt de aandacht van grote 
en kleine mensen. Tijdens de jongdierendag vieren we  
van 13.00-17.00 uur het feest van de lente. Jonge dieren 
mogen bewonderd en geknuffeld worden. Er worden 
schapen geschoren en de wol wordt ter plekke gesponnen. 
Kinderen maken ritjes met paard en wagen of op de rug 
van een pony en knutselen een mooi kunstwerkje. Er is 
een springkussen, er zijn kraampjes met lekkers en met 
mooie spulletjes en natuurlijk is er gezellige muziek. 
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Het voorjaar is de tijd dat de meeste jongen geboren 
worden. Veel dieren maken daarvoor een nest of 
een hol. Die nesten zijn heel verschillend van bouw. 
Meestal worden organische materialen gebruikt 
zoals takjes, grassprieten, bladeren, haren en wol, 
maar ook papier. 

Konijnen bekleden hun onder-
grondse hol met haren die de 
moeder uit haar eigen borst 
trekt. De haas nestelt in een   
hazenleger: een plat stukje 
grond waar de planten die er  
om heen staan een ‘muur’  
vormen tegen de wind. 
Dassen graven burchten tussen 
struiken en in heggen en hout-
wallen.  Deze burchten 
gaan soms generaties lang mee 
en worden continu uitgebreid. 
De specht heeft een nest in de 
holte van een boom, de kraai 
bouwt zijn platformnest tussen 
de takken.  

DIERENWEETJE

Zwaluwen metselen een nest 
van klei onder het dak of een 
dakgoot. Wespen kauwen papier 
helemaal fijn en maken daar een 
prachtig nest van. 
Zeevogels leggen hun eieren in 
een kuiltje op een kale richel, 
terwijl zoetwatervogels zoals 
de meerkoet een drijvend nest 
vlechten van takken en bladeren. 
Op de kinderboerderij broeden 
de parkieten in een nestblok.   
De eitjes van de kippen worden 
o.a. uitgebroed in de broed- 
machine. Daardoor krijgen de 
bezoekertjes de kans om te zien 
hoe de kuikentjes uit hun ei 
kruipen. Er zijn heel veel ver- 
schillende nestmogelijkheden en  
allen hebben één doel: zorgen dat  
jonge dieren veilig geboren worden  
en kunnen opgroeien.  
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VIER GENERATIES
Dit jaar bestaat de kinderboerderij 18 jaar. De kinderen van toen zijn inmiddels 
ouders geworden en komen met hun kinderen naar de kinderboerderij.
Regelmatig komen er drie generaties bezoekers langs: Kindertjes die met hun 
ouders én grootouders naar de dieren komen kijken. Een heel enkele keer is  
er zelfs sprake van vier generaties, dan is er  ook nog een overgrootmoeder of  
-vader van de partij. 
Sinds kort is het mogelijk om ook vier generaties geiten tegelijk aan te treffen. 
Oma geit loopt al enige jaren mee op onze kinderboerderij. Haar dochter kreeg 
dit jaar twee geitenlammetjes. Zij kreeg al eerder een dochter, die dit jaar een 
bokkenlam op de wereld gezet heeft. Dit bokje vormt dus de vierde generatie  
en nu is oma geit overgrootmoeder geworden.

ZWANGERE  
DWERGKOE 
Glenn, het vriendelijke grijze 
Dahomey dwergkoetje, is uit 
logeren geweest bij de stier. 
Sinds kort is ze weer terug 
op de kinderboerderij. 
Als alles meezit, komt er in 
het najaar een dwergkalfje.



KENNISMAKEN MET VRIJWILLIGER WILMA KERSTENS

Ik wil mij graag voorstellen als nieuwe vrijwilliger op de kinderboerderij.
Ik ben Wilma Kerstens, geboren in Wamel (1956) en woon sinds 1989, 
samen met Annelies in Beneden-Leeuwen. Ik heb 40 jaar als verpleeg- 
kundige gewerkt, waarvan 37 jaar op de kraamafdeling in Tiel.
Het mogen bijwonen van een geboorte en de zorg daarna voor moeder  
en kind, hebben mij al die jaren heel veel voldoening gegeven. In augustus 
2017 ben ik met vervroegd pensioen gegaan. Maar ik wilde zeker niet ‘stil 
zitten’! Dus vrijwilliger worden op de kinderboerderij, met name in het  
weekend van 9.30 tot 12.00 en  van 15.00 tot 16.00, sprak me erg aan.  
Via een dienstrooster wordt je ingedeeld, voor de zaterdag of zondag en het 
is meestal 1x per maand. Het verzorgen van de dieren, de levenswijze van 
verschillende dieren mee maken en nieuwe mensen ontmoeten.  
Kortom voor mij dus een nieuwe uitdaging! Sinds kort neem ik ook deel  
aan kinderfeestjes en knuffellessen, ook dit is superleuk om te doen.  
Kinderen zijn zo puur, eerlijk en enthousiast, dat is echt genieten!  
Daarom hoop ik nog lang als vrijwilliger mijn ‘steentje’ bij te kunnen dragen. 

NIET VOEREN AUB 
Binnenkort hangen er op de hekken bordjes met de tekst  
‘NIET VOEREN AUB’. Helaas is dit voerverbod hard nodig. 
Mensen willen de dieren graag verwennen met brood,  
groenten-  en fruitafval. Dat lijkt onschuldig, maar de dieren 
krijgen veel te veel voer en dat is niet goed voor hun gezond-
heid. Vaak zitten er ook producten bij die niet geschikt zijn 
voor dieren, die beschimmeld zijn, of zelfs rot. Hierdoor is  
al een paar keer een dier ernstig ziek geworden.  
Daarom het verzoek geen voer over het hek te gooien. 
Op de kinderboerderij krijgen de dieren voer met een 
aangepaste samenstelling voor elke diersoort. 
Ook krijgen zij geselecteerde groenten voor de nood- 
zakelijke opname van vitamine C. Daarnaast wordt brood 
te drogen gelegd in de droogkast, zodat het niet kan 
schimmelen. Bezoekers mogen het gedroogde brood  
(in kleine hoeveelheden) voeren aan de dieren in de 
knuffelwei. De pony en de ezels mogen in geen enkel 
geval gevoerd worden. Zij zijn zeer gevoelig voor  
bedorven of ongeschikt eten. 

VERSE EIEREN
Vele inwoners van Wamel maken de gang naar de  
kinderboerderij om verse eitjes op te halen.  
De verkoop verloopt zo voorspoedig, dat we soms  
‘nee’ moeten verkopen. Daarom is het kippenbestand 
uitgebreid met pluizige 15 kuikens van biologische 
legkippen. Naar verwachting zullen deze jonge hennen 
in september aan de leg zijn en zo hun bijdrage gaan 
leveren aan de inkomsten van de kinderboerderij.  

In navolging van de prijsverhoging van de eieren in  
de detailhandel, is besloten om de prijs van de  
kinderboerderijeieren te verhogen naar....

10 kakelverse eitjes
voor € 2,00



KINDERBOERDERIJ DIGITAAL 
Al enige jaren is de kinderboerderij digitaal te bereiken via website www.kibowa.nl en op 
facebook. U kunt ons per email bereiken op info@kibowa.nl . Voor informatie over kinder-
feestjes mailt u naar  kinderfeestjes@kibowa.nl 
Vrienden van de kinderboerderij die graag de digitale nieuwsbrief willen ontvangen, vragen 
wij een berichtje met adresgegevens te sturen naar kinderfeestjes@kibowa.nl.

OPNIEUW RABOBANK CLUBKASACTIE.
Ook dit jaar stelt de Rabobank geld beschikbaar om de 
clubkas van verenigingen 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 15-30 mei 2018.  
Op 15 mei  krijgt u per post een stemkaart toegestuurd 
met daarop een persoonlijke stemcode. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw stem!

PLANTENVERKOOP IN DE WEEK VOOR 
MOEDERDAG.
Naar aanleiding van het enorme succes van vorig jaar, is 
besloten om ook dit jaar weer perkplanten en geraniums 
te verkopen in de week voor Moederdag. 
Op donderdag 10 en vrijdag 11 mei kunt u van  
10.00-16.00 uur planten kopen op de kinderboerderij. 
Op zaterdag is de verkoop van 10.00-13.00 uur. 
Op vrijdagavond gaan vrijwilligers van 18.00-20.30 uur in 
Wamel langs de deuren.  
Dank zij deze actie belooft heel Wamel er ook dit jaar 
weer fleurig op te staan. 

 Plantenactie!
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