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KERSTTRADITIE OP DE KINDERBOERI}§RIJ.
Sommige tradities zijn het waard om voor altijd in stand te houden. Denk aan de kerstviering op de

kinderboerderij 'ode grote Gemeente" in S/amel. Jaar injaar uit lopen kinderen met hun
(groot)ouders mee in de iichtjesoptocht door het dorp. Een schaapskudde met herders en honden, de

"heilige familie" op de platte wagen en de kerstman in een arrenslee met pony maken het tot een

sfeervol geheel. Eenmaal op de kinderboerderij aangekomen wacht hen warme chocomel en

gliihwein, muziek, dans, de opvoering van het kerstverhaal, een expositie van kerststukken en

kerststallen en heel veel gezelligheid.
Er zijn kinderen die met dit kerstfeest opgegroeid zijn, maar die het na een paar jaar "wel gezien

hebben". Gelukkig staat er dan weer een nieuwe generatie kinderen en ouders klaar om te genieten

van deze prachtige kersfiraditie.
Dit jaar vertrekt de optocht op zaterdag L4 december om 17.00 uur. Daarom worden de kinderen
om 16.45 uur yerwacht bij basisschool de Terebint.

WERKAA}I DE WINKEL.
Om de kinderboerderij aantrekkelijk te houden voor de bezoekers en bewoners is er altijd werk voor
handen, zowel aan de gebouwen als aan het terrein.
In de afgelopen periode is de weide aan de westkant opgeknapt. Na de herindeling van het park is er

door de wdwilligers een nieuwe afrastering gezet.

De onderhoudsbrigade van de Driestoom heeft de hooiberg een schilderbeurt gegeven.

Omdat we in het voorjaar willen genieten van jonge dieren, zijn de geiten en schapen ditnalaar al

bij de bok/ram langs geweest. En ook Floortje (de jongste ezel) is gedekt.

EEN ONGELUI(7,,IT IN EEN KLEIN HOEKJE,
V/im van Rossum, een van de twee beheerders van de kinderboerderij, is tijdens werkzaamheden

aan de afrastering ten val gekomen. Het was een ongelukje van niks, maar hij heeft daarbíi zïin
kuitbeen gebroken en is zeker zes weken onder de pannen. Het valt voor'Wim niet mee om stil te
moeten zitten, en op de kinderboerderij kan hij maar node gemist worden. Gelukkig is hij aI weer

een beetje opgeknapt.
V/im: "Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken voor de

belangstelling op welke manier dan ook, na mijn ongeval en tijdens mij herstel. Ik hoop zo snel

mogelijk al mijn activiteiten weer te hervatten enzie uit naar de aanwezigheid op de

kinderboerderij"
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KI1YDERB OERDERIJTAMILIE.
De familie van Doesburgh/Vleeming is een echte kinderboerderijfamilie. Alle leden van dit gezin
zijn actief als vrijwilliger op de kinderboerderij.
De jongdierendag op oo de Grote Gemeente" zorgt voor topdrukte in dit gezin. Een aantal van hun
merries met veulen worden tentoongesteld op de dierenexpositie van de kinderboerderij. Merel
(43), Anne (18). Coendert (15) en Georgette (13) helpen bij het ponyrijden voor jonge bezoekertjes.
Jenneke (3) is thuis de jongste ponltemmer. Ze is zoveel met de pony's bezig dat die al helemaai
gewend zijn aan kleine kinderen en dus zonder probiemen kunnen worden ingezet voor het kleine
grut. Herman (48) is ais ervaren veeboer onmisbaar voor de kinderboerderij. Hij staat de beheerders
bij met raad en daad, in zijn schuren is ruimte vrijgemaakt voor opslag van hooi en stro en hij stelt
zijn geitenbokken en ezelshengsten ter dekking beschikbaar. Coenderl verzette veel werk tijdens
zijn maatschappelijke stage. En Georgette steekt haar handen uit de mouwen tijdens de
kinderfeestjes.
Het is mooi om te zien dat mensen met een druk gezin en een druk bedrijf toch tijd vrij maken voor
dit soort bezigheden, waar de gerneenschap mee gediend wordt.

Error en Jenneke

KENNISMAKEN MET VRIJWILLIGSTER ANJA HUNEKER.
Anja Huneker woont in V/amel. Ze var. oorsprong kleuterleidster, maar heeft ook vele jaren in groep
3 en 4 gewerkt en invalwerk gedaan op diverse scholen in Tiel, w&at ze in alle groepen heeft
ingevallen. Ais gediplomeerd yoga-docent geeft Anja al tientallen jaren yogales in Tiel en in
Wamel. Zij is br:vendien gediplomeerd docent kinderyoga. Na haar pensionering is ze gevraagd om
als vrijwilliger te helpen met de kinderfeestjes op de kinderboerderij. Dat doet ze met verve.
"Kinderen begeleiden en volgen in hun doen en laten blijft leuk. Als je zovele jaren met kinderen
hebt gewerkt, ga je dat toch een beetje missen. Nu blijf ik toch nog met kinderen bezig en kan ik er
nog van genieten ook."

Anja leidt een kinderfeestje

Haar ervaring als juf en yogadocent komt daarbij goed van pas. 'W'anneer haar gevraagd wordt of
een knutselactiviteit voor de groep leuk is, geeft ze een suggestie of r,r:lt het aan. Wanneer er tussen
2 activiteiteil even een pauze valt (als er bijvoorbeeld materiaal klaargezetmoet worden), weet Anja
de kinderen te boeien met leuke bewegingsspelledes. Een paar keer heeft ze tijdens een
kinderfeestje een korte kinderyogales gegeven. Dat viel goed in de smaak bij de kinderen, die elk op
hun heel eigen manier reageerden.
Zelf heeft Anja geen dieren, maar ze kan er wel van genieten. Wat ze heel belangrijk vind, is
kinderen het respect voor dieren bijbrengen, liefde e*zargzaamheid. "Hiermee word je wel
geconfronteerd op de kinderboerderij," aldus Anja.
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ADRIE'S DIJKENLOOP FINANCIERT D§ AANKOOP VAN DIEREN.
Sinds begin dit jaar loopt er in de wei de kinderboerderij een minirund: Floyd, de Dahomey-os.

Aanvankeliik hadden we het dwergstiertje te leen van Willy en Tonny van Heck, om te kijken of hij
zou aarden en of de andere dieren met hem over\ryeg konden. Floyd is erg lief en rustig. Hij volgt de

medewerkers van de kinderboerderij op de voet en wekt vertedering bij alle bezoekers. Men wilde
hem niet meer kwijt! Een gift van Adrie's Dijkenloop maalle het mogelijk de castratie en aanschaf

van Floyd te financieren, zodat hij ( inmiddels als os in plaats van een stier) gewoon op de

kinderboerderij kan blij ven.

Ook voor de aanschaf van2jonge Nubische
gesteld. Dank daarvoor!

geiten heeftAdrie's Dijkenloop geld ter beschikking

Cees Zondag enAdrie Kooymans
met de dieren gesponsord door
Adrie's dijkenioop

FLOYD IS §EN DAHOMEY.OS
Op een boerderij horen koeien. Op een kinderboerderij is daarvoor vaak te weinig ruimte. Gelukkig

is er het Dahomeyrund: een mini-rund met een wiendelijk karakter. Floyd is daar een goed

voorbeeid van.
De lichaamsverhoudingen van de Dahomey staan gelijk aan die van een normaal rund. De hoogÍe

van koeien varieert van 80 tot 100 cm, die van stieren 85 tot 110 cm, gemeten aan de schoft.

Het Dahomey koetje is van oorsprong een exotisch rund dat omstreeks I900 door kolonisten en

grootwildhandelaren vanuit l/est-Afrika voor dierentuinen naar Europa werd gebracht. Het

baho*"y rund is winterhard en prima aan oas klimaat aangepast. In de winter hoeven ze niet

binnen gehouden te worden; beschutting in de vorm van een open stal tegen regen en wind voldoet

prima. Hier kunnen de dieren in de winter ook bijgevoerd worden. Het spijsverteringsstelsel is

ingesteld op vezelrijk plantaardig voedsel. Dit viel vooral op blj dieren die in de jaren 80 geleidelijk

aan van dierentuinen in particulierbezitkwamen. Veel dieren hadden grote buiken die veel ruimte

boden aan een goed ontwikkeld spijsverteringskanaal om het maximum aan voedingsstoffen uit een

minimum aan voedsetkwaliteit te halen. In de loop der jaren z4n deze lichaamsproporties wat meer

in verhouding gekomen door het verbeterde voedselaanbod van ruwvoer vanuit onze rijke
veeweiden
Het karakter en de aanhankelijkheid worden bepaald door de aard en intensiteit van het contact dat

de verzorger met de dieren heeft en is vaak een afspiegeling van zijn eigen aard. Met andere

woorden: ga je rustig en vertrouwelijk met je dieren om dan heb je rustige en vertrouwelijke dieren,

Lisa en Floyd


