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NIEUWSBRIEF VOOR VRIENDEN VAN  

KINDERBOERDERIJ DE GROTE 

GEMEENTE  

WAMEL 
NUMMER 17, NOVEMBER 2008 
 
OOK DIT JAAR WEER VEEL JONGE DIEREN TE BEWONDEREN  
Al acht jaar lang is de kinderboerderij “de Grote Gemeente” een bron van vermaak voor groot 

en klein. Na al die jaren ziet het terrein er nog steeds piekfijn uit. Dit door de goede zorgen 

van de cliënten van dagcentrum De Driestroom, bijgestaan door hun begeleiders en een grote 

groep vaste vrijwilligers. De weiden en verblijven zijn altijd schoon. Het overschot aan dieren 

wordt aan het einde van het seizoen afgevoerd, zodat er geen overbevolking kan ontstaan. Zo 

kunnen de bezoekers elk jaar genieten van de aanwas van jonge dieren, zonder dat het park 

“verloederd.” Dit jaar heeft men zich weer kunnen vergapen aan heel veel jonge dieren. De 

ezel Jochem kreeg een merrieveulen: 

Carlijn. Jammer genoeg heeft pony 

Carla haar veulen in januari al 

verworpen. Bij de schapen en geiten 

was de verdeling tussen de 

pasgeboren mannetjes en vrouwtjes 

dit jaar wel heel netjes verlopen. De 

Oussantschaapjes kregen 2 rammetjes 

en 2 ooitjes. De grote Veluwse 

heideschapen bleken gedekt te zijn 

door de veel kleinere Oussantram. Ze 

bevielen ieder van een rammetje en een ooitje. De langstaart ooi kreeg zwarte lammeren, de 

kortstaart ooi had witte jongen. Ook de bonte melkgeit en de Toggenburger geit kregen elk 

een germpje en een bokje. Het Kameroenschaap kreeg een ooitje dat helaas na 5 weken is 

overleden. Verder zijn er verschillende nestjes konijnen en cavia’s geboren. Het uitbroeden 

van de eieren is dit jaar niet zo succesvol verlopen. Maar dat was een trend die we ook buiten 

de kinderboerderij zagen. De weinige kuikentjes die levend uit het ei kwamen bleken ook nog 

haantjes te zijn. 

 

DE HOOIBERG EEN AANWINST VOOR DE KINDERBOERDERIJ 

Vorig jaar en een groot gedeelte van dit jaar hebben in het teken gestaan van de bouw en 

verdere afbouw van onze hooiberg, die een markant aanzien heeft verworven in ons 

straatbeeld. Dank zij de belangeloze inzet van velen kon dit project tot stand komen, geheel 

conform de wensen van het bestuur. 

In mei 2007 werd begonnen met de fundering, de vloerplaat en het metselwerk, dat door Tiny 

Koolhout en  Bart van Weerdenburg in hun vrije tijd werd uitgevoerd. Daarna kon door het 

gespecialiseerd bedrijf Houtstaal b.v.  het casco worden geplaatst.  

Dank zij de enorme inzet van Piet van Abeelen, Herman Boksebeld en Wim van Rossum 

kwam al het timmerwerk tot stand. Door overbuurman Henk Nuy werden veel uurtjes 

vrijgemaakt om de door Global beschikbaar gestelde verf op deuren, ramen en kozijnen aan te 

brengen. Sjouwwerk met stenen e.d. werd voornamelijk uitgevoerd door cliënten van het 

dagcentrum. Het graafwerk werd verricht door grondzetbedrijf Hans en Tim Janssen, terwijl 

Loonbedrijf Dekkers zich ontfermde over het (ver)leggen van de stelconplaten. Door Van 

Tiem Electro werd gratis al het verlichtingsmateriaal geleverd en door Arno van Weerdenburg 

werd het geheel belangeloos aangebracht. Een grote meevaller was het gratis leveren van 11 
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stuks raamkozijnen door timmerfabriek Auwens uit Dreumel. Ook Bouwmarkt Alex van 

Gruijthuijsen alsmede groenverzorging Van Raay hebben tijdens de bouw diverse materialen 

gesponsord. Vrijwilligers van Unitas (Bennie Looman, Toon van Rossum en Kees Zondag) 

verleenden eveneens vrijwillig medewerking bij het grondverzet- en egaliseerwerk. 

In bovengenoemde opsomming zullen ongetwijfeld namen van mensen en/of bedrijven 

ontbreken, die op een of andere manier  belangeloos betrokken waren bij de totstandkoming 

van de hooiberg, hiervoor onze welgemeende excuses.  

De hooiberg biedt plaats voor nagenoeg een hele wintervoorraad van stro en hooi en in de 

benedenverdieping  zijn hokken gemaakt voor de kippen, kalkoenen, parelhoenders en de 

konijnen, het hiervoor benodigde ijzer werd beschikbaar gesteld door Michel Megens uit 

Wamel. 

Het voorterrein van de hooiberg werd omheind, verhard en voorzien van  speeltuig. Verder 

werd nog een konijnenberg aangelegd en kwam er een nachthok voor de geiten tot stand. 

De kosten van het totale project bedroegen  €  45.000,-- exclusief zelfwerkzaamheid en 

geschonken materialen. Dank zij de financiële steun van enkele fondsen, instellingen, 

bedrijven en particulieren werd het mogelijk de benodigde gelden bij elkaar te krijgen. Onder 

scherp toeziend van het bestuur kon het bouwwerk binnen de begroting worden uitgevoerd. 

 
.  

DIEFSTAL OP DE KINDERBOERDERIJ 

Dit jaar hebben dieven gezorgd voor een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de 

kinderboerderij. Zij hebben namelijk de aanhanger gestolen die geschonken was door Adrie’s 

dijkenloop (de stichting die zich inzet voor gehandicapten in heel Maas en Waal). Een 

misselijke laffe streek. De aanhangwagen is onmisbaar bij het aanvoeren van hooi en stro en 

het afvoeren van mest. Daarom moest er een nieuwe aangeschaft worden. Een enorme strop, 

die door de verzekering niet vergoed werd en een groot gat sloeg in de begroting. 
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13 DECEMBER VAN 17.00 - 20.30 UUR 

Kerst op de kinderboerderij 
 

KINDERBOERDERIJ WAMEL BLIJFT AANTREKKELIJK.   
Om de kinderboerderij aantrekkelijk te houden, worden er elk 

jaar nieuwe klussen aangepakt. 

Dit jaar werden alle konijnenhokken vervangen. De konijnen 

hebben ook een binnenhok met buiten ren gekregen. De 

knuffelhoek is drastisch veranderd. De kippen hebben een 

nieuwe stal gekregen in de hooiberg. De voeropslag is 

verplaatst En er is een droogkast gebouwd waarin het oude 

brood gedroogd 

en opgeslagen 

kan worden 

voordat het aan 

de dieren 

gevoerd wordt. 

Deze kast is 

verplaatsbaar en staat dus nooit in de weg. 

Omdat hij afsluitbaar is, komen de duiven niet 

meer binnen, om brood te stelen en de boerderij 

vol te poepen. 

 
 

 

KERSTVIERING KINDERBOERDERIJ   
Net als voorgaande jaren kunnen we weer uitzien naar een lichtjesoptocht door het dorp,  

een levende kerststal opgevoerd door de cliënten van De Driestroom,  

optredens van Kikowa en vooral veel gezelligheid.  

Een datum om alvast in de agenda te noteren:  
 

 

 

 

 

VERZOEK OM UITBREIDING BESTUUR EN 

VRIJWILLIGERSBESTAND  
De werkzaamheden op de boerderij zijn de afgelopen jaren in aantal en omvang zodanig 

toegenomen, dat het geen overbodige luxe is om het vrijwilligersbestand uit te breiden. 

Verloop in het vrijwilligersbestand kennen we gelukkig niet en onze mensen zijn al jaren heel 

gemotiveerd bezig. Naast mensen voor de verzorging van de dieren is er grote behoefte aan 

uitbreiding van de educatie-werkgroep, die met grote regelmaat leerlingen van basisscholen 

en peuterspeelzalen knuffellessen bijbrengt. 

Door het steeds verder uitbreiden van de werkzaamheden voor de open dagen, de 

werelddierendag en de kerstviering kampt ook de activiteitencommissie met een chronische 

onderbezetting en uitbreiding van die commissie is dan ook zeer gewenst. 

Belangstellenden voor een vrijwilligersfunctie op onze boerderij kunnen zich aanmelden: 

voor verzorging van de dieren bij: het beheerdersduo Wim van Rossum, Saarskampen 21 

(tel.50 17 35) en Jan Koolhout, Liesterstraat 32 (tel. 50 14 51); 

voor de werkgroep educatie bij: mevr.Trix de Lorijn, Hogeweg 8 (tel. 50 13 69) en  

voor de activiteitencommissie bij: secretaris Jan van der Cruijsen,Burchtlaan 5 (tel.50 13 43) 
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FRUIT VAN HOOGSTAMBOOMGAARD “DE BOUWEN”. 
In de hoek tussen de Waalbandijk en de Kerkstraat in Wamel, ligt de oude 

hoogstamboomgaard “De Bouwen.” Vrijwilligers hebben de boomgaard in ere hersteld en 

opgeknapt. Geïnteresseerden konden het onbespoten fruit kopen op de kinderboerderij. De 

helft van de opbrengst was voor de kinderboerderij. Het fruit dat niet meer voor menselijke 

consumptie geschikt is, gaat naar de dieren. Zij zijn er dol op!! 

 

AANDACHT VOOR HET WERK VAN DE EDUCATIECOMMISSIE 
Behalve dat de kinderboerderij vrij toegankelijk is voor publiek, worden er op de 

bovenverdieping van de stal ook educatieve 

lessen gegeven. Zo waren dat tot februari de 

“knuffellessen” voor kinderen van de 

basisscholen en peuterspeelzalen. 

Binnenkort wordt er weer gestart met het 

lesprogramma “meneer de Pauw”. Deze lessen 

zijn geschikt voor basisschoolkinderen en 

worden gegeven in samenwerking met 

bezoekerscentrum “De grote rivieren” in 

Heerewaarden. 

 

 

KENNIS MAKEN MET VRIJWILLIGER PETER MIEDEMA. 
Mijn naam is Peter Miedema. Ik ben op 16 maart 1988 in Dordrecht geboren en opgegroeid in 

Zwijndrecht. In 1997 ben ik naar Tiel verhuisd en van daaruit in 2007 naar Wamel. 

Op dit moment werk ik op een biologisch leer- en werkbedrijf in Alphen. Hier houd ik mij 

bezig met de dagelijkse verzorging van de varkens. Ik ga ook nog 1 dag in de week naar 

school.  

Het fokken van kippen en konijnen is mijn hobby. Verder rijd ik graag toertochten met mijn 

trekker.  

Thuis zijn we bezig om een zorgboerderij op te starten. Wij houden daar schapen. In de 

toekomst wil ik deze zorgboerderij over gaan nemen. 

Ik heb me aangemeld als vrijwilliger op de kinderboerderij, omdat ik het leuk vind om met 

dieren bezig te zijn en om ook nog contact te leggen met andere mensen. Toen ik hier net 

kwam wonen, was het een mooie plek om nieuwe mensen te leren kennen. 

 

 

KENNIS MAKEN MET STAGIARE HENRI 

PRINS 
Mijn naam is Henry Prins, ik ben 23 jaar, ik woon in 

Maurik. Momenteel loop ik stage voor mijn opleiding 

SPW 3 op de hout/kinderboerderijgroep in Wamel. Mijn 

stagedagen zijn  dinsdag t/m vrijdag, maandag is mijn 

terugkom op school. De eerste weken most ik erg wennen 

aan de taken die moesten gebeuren op de kinderboerderij 

en de houtgroep, want dat zijn er nogal wat. Met de 

cliënten had ik vanaf de eerste dag al een goede band, 

heerlijk om met deze jongens te werken, af en toe willen ze 

je uit proberen, maar dat heb ik al snel in de gaten. Ik heb 

het goed naar mijn zin op mijn stageplaats en ook met mijn 
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collega’s kan ik het goed vinden. Mijn stage duurt nog tot eind januari en ik hoop mezelf hier 

verder te kunnen ontwikkelen en nog veel plezier te beleven.  

 

 

KENNIS MAKEN MET DE KAMEROEN SCHAPEN. 
Het Kameroen schaap is een "haar"schaap. Het uiterlijk van het dier heeft zelfs iets weg van 

een geit. Het is een dwergschaap van ca. 45 tot 50 cm. hoog. Ooien wegen gemiddeld 25 kilo 

en rammen 37 kilo.  

Het ras is ook bekend onder deze benamingen: Cameroons Dwarf, Nigerian Dwarf, West 

African Maned  en African Dwarf. Het ras vindt zijn oorsprong in zuid en midden Africa.  

De kleur die we hier meestal zien is de "Black Belly" kleur maar de Kameroen komt in het 

land van oorsprong ook voor in zwart-bont, bruin-bont en effen zwart of bruin.  

De rammen zijn royaal voorzien van "manen" en hebben meestal grote gedraaide horens 

hoewel er ook een variant is waarbij de rammen hoornloos zijn.  

De ooien zijn vroeg dekrijp, al met 7 tot 8 maanden. De bronst is niet seizoensgebonden, dat 

wil zeggen dat de ooien dus twee keer per jaar kunnen lammeren. Een volwassen ooi kan 

tweelingen geven en geboorteproblemen komen niet veel voor. 

Het Kameroen schaap is niet echt gemakkelijk, ze kunnen goed springen en zijn schuchter van 

aard. In Nederland wordt dit ras wel gefokt doch niet in groten getale.  

Op de kinderboerderij lopen momenteel een ooi en een ram in de kleur “Black Belly” (bruin 

met een zwarte buik). Omdat ze met kinderen zijn opgegroeid, zijn ze (in tegenstelling tot 

veel van hun soortgenoten) heel aanhankelijk en rustig. Zeer geschikt dus voor deze 

omgeving. 
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