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NIEUWSBRIEF VOOR VRIENDEN VAN  

KINDERBOERDERIJ DE GROTE 

GEMEENTE  

WAMEL 
NUMMER 18, APRIL 2009 
 

 

JONG EN OUD WELKOM OP DE JONGDIERENDAG OP 24 MEI. 
In het weekeinde van 23 en 24 mei 2009 staat het  “landelijke weekeinde voor de 

kinderboerderij” gepland. Kinderboerderij “De Grote Gemeente” in Wamel sluit daar bij aan 

door op zondag 24 mei haar jaarlijkse jongdierendag te organiseren. 

Jong en oud kunnen van 13.00 -17.00 uur terecht om de pasgeboren dieren te bewonderen en 

eens lekker met ze te knuffelen. Om een ritje te maken in een wagen achter een paard of op de 

rug van een pony. Voor één dagje zal de veestapel worden  uitgebreid met een aantal 

bijzondere huisdierrassen. Men kan bekijken hoe schapen geschoren worden en de vacht  

vervolgens tot breiwol gesponnen wordt. Er is wat te eten en te drinken te koop en deelnemers 

van het dagcentrum brengen hun zelfgemaakte producten aan de man. Adri Vlooswijk en Ger 

van Bunningen zorgen voor gezellige muziek. We gaan er vanuit dat de jongdierendag ook dit 

maal weer een gezellige familiedag zal worden. 

 

ER ZIJN IN 2009 AL HEEL WAT JONGE DIEREN GEBOREN. 
Hoewel op 27 januari al een nestje van 6 jonge hangoorkonijnen het levenslicht zag, ontstond 

vooral in maart en april een ware geboortegolf. Er zijn in totaal wel 11 lammetjes geboren! 

Op 1 maart begon het met Pieter, zoon van het Veluwse heideschaap. Op 23 maart Johan 

(bruin) en Elma (zwart), de  

tweeling van Rita de 

Toggenburger geit. Op 25, 29 

en 31 maart zijn de ouessant 

lammetjes Inge, Fleur en 

Johan geboren. Op 30 maart 

is Thijs geboren, een klein 

kameroenschaapje en op 1 

april (geen grapje!)  Rick de 

nubische geit. Op 2 april 

schonk bonte melkgeit Joke 

het leven aan haar dochters 

Lisa en Ans B. 

Verder kwamen er op 12 

maart nog eens 5 

hangoorkonijntjes ter wereld 

en op 2 april 5 roodwitte 

dwergkonijntjes. 

Verschillende kuikentjes 

werden uitgebroed in de 

broedmachine, maar ook 

onder de kloek. 

Reden genoeg dus om jongdierendag te vieren! 
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KERSTVIERING  KINDERBOERDERIJ WAS WEER EEN GROOT 

SUCCES. 
Naast de jongdierendag vormt de kersviering altijd een van de hoogtepunten van het jaar op 

de kinderboerderij.  Zo ook met kerst 2008. Vele grote en kleine mensen kunnen tevreden 

terugkijken op de mooie lichtjesoptocht door het dorp, compleet met schapen en hond, ezel en 

pony. Op de kinderboerderij was het knus en warm en waren prachtige optredens te 

bewonderen. Men ervaarde de kinderboerderij zoals hij bedoeld is: contact tussen mens en 

dier op zijn best! 

 

VOEREN OP DE KINDERBOERDERIJ ALLEEN VAN ACHTER HET 

HEK.   
Om de veiligheid en rust op de kinderboerderij te waarborgen, mag er in de knuffelwei niet 

gevoerd worden. Wanneer de dieren merken dat er mensen met brood in de wei komen, 

willen ze allemaal proberen hun portie te bemachtigen. Ze zullen de kinderen omverlopen of 

wandelwagens bespringen, met alle nare gevolg van dien. De kinderen zullen bang worden 

van die grote overmacht. En dat is nu nét niet de bedoeling op een kinderboerderij. Wie de 

dieren wil voeren, doet dat dóór of óver hek.  

De wei is bedoeld om de dieren te aaien, maar alleen wanneer ze dat op prijs stellen.  Ga ze 

dus niet najagen, maar wacht rustig af tot ze uit zichzelf naar je toe komen.  

 

AANDACHT VOOR GEZONDHEID EN GOEDE HYGIËNE. 
Op de kinderboerderij staat de gezondheid van mens en dier centraal. Daarom worden alle 

dieren nauwlettend in de gaten gehouden. Zieke dieren worden apart gezet, zodat ze in alle 

rust kunnen herstellen en bovendien geen ziekten kunnen verspreiden onder de andere dieren 

en de bezoekers. In verband met een uitbraak van Q-koorst in Vinkel, worden alle geiten en 

schapen op de kinderboerderij in Wamel preventief ingeënt. 

Ook wordt er veel aandacht besteedt aan (voorlichting over) goede hygiëne. Mest en afval 

worden steeds zo snel mogelijk afgevoerd. Het is duidelijk te zien dat de kinderboerderij goed 

schoon wordt gehouden. Alles ligt er tip-

top bij.  

Medewerkers zorgen ervoor dat ze steeds 

hun handen wassen na contact met mest 

of met de dieren zelf én natuurlijk 

voordat zij gaan eten of drinken. Ook de 

bezoekers worden daar op gewezen. Met 

name voor zwangere vrouwen is hygiëne 

heel belangrijk. Zij moeten proberen zo 

min mogelijk in contact te komen met 

mest of met dieren die pas geworpen 

hebben. Goed handen wassen is de 

boodschap!! 

 

SLECHTE TOESTAND VAN DE WEI MAAKT INGRIJPEN NODIG. 
De grote rustwei aan de westkant van de boerderij heeft afgelopen winter nog al wat te lijden 

gehad. Slechte afwatering en een vrij grote groep dieren bij elkaar, vormen een slechte 

combinatie. Er zijn te veel kale plekken ontstaan, zodat ingrijpen noodzakelijk is.  

Allereerst moet het aantal dieren verminderen. Daarom is het driejarige ezel Nina pas geleden 

verkocht en staat de eenjarige ezel Carlijn nu ook te koop. Van Jochem nemen we 

vanzelfsprekend nog geen afscheid. Net zo min als van de pony Carla. 
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Ponyruin Jip is erg lief en aanhankelijk. Hij gaat binnenkort een poosje op “africhtingsverlof”, 

zodat hij straks nog makkelijker te hanteren (en misschien zelfs te berijden) zal zijn voor de 

jonge bezoekertjes.  

Aan het eind van het seizoen zal ook  een aantal van de jonge dieren verkocht moeten worden, 

ondanks dat de markt momenteel slecht is. Aanhouden is geen optie. Het wordt dan veel te 

druk op de kinderboerderij en van de mooie groene wei zal weinig over blijven. 

Als de wei wat minder druk bevolkt is, zal men beginnen met het herstel van de grasmat. 

 

 

KENNIS MAKEN MET STAGIARE ELMA VAN DE GEER. 
Hallo, mijn naam is Elma en ik kom uit Druten, 

ben 23 jaar en mijn hobby is lekker buiten 

wandelen met mijn hond. Ik zit op het Helicon 

in Nijmegen. Hier volg ik de opleiding 

activiteitenbegeleiding natuur en welzijn. Ik zit 

in het derde jaar van deze vierjarige opleiding. 

Deze opleiding is een combinatie van werken 

met mensen met een hulpvraag, en het werken 

met dieren en groen. Momenteel loop ik stage op 

de kinderboerderij  `de grote gemeente` in 

Wamel.  

De stageperiode is een halfjaar: van februari `09 

tot juli `09. Ik heb het erg naar mijn zin op de 

kinderboerderij. Alle werkzaamheden die ik op 

de kinderboerderij uitvoer doe ik samen met 

cliënten van het dagcentrum de Lakenstraat. Dit 

maakt het werk erg leuk. Er worden momenteel 

veel jonge dieren geboren. Er is zelfs al een 

geitje naar mij vernoemd.  Tot ziens op de kinderboerderij, Elma 

 

 

KENNIS MAKEN MET NIEUWE VRIENDEN TOM EN GERARD 

JANSSEN.  
Tom is al jaren vaste bezoeker op de kinderboerderij. Door de week woont hij bij zijn moeder 

in Den Bosch, in het weekeinde bij zijn vader Gerard in Heerwaarden. Gerard spaart en 

droogt al zijn oude brood, dat ze op zaterdagochtend samen aan de dieren gaan voeren. Van 

de winter was Tom vooral geïnteresseerd in eenden. Dus gingen ze naar Hedel en Rossum om 

daar de watervogels te lokken. Nu er lammetjes geboren zijn, komen ze weer terug naar hun 

oude vertrouwde plekje: de kinderboerderij in Wamel. Een mooie gelegenheid om zich 

meteen in te schrijven als “vrienden van de kinderboerderij.” 

Gerard heeft vrijwel altijd zijn fotocamera bij zich als ze hier zijn. Hij heeft al heel wat mooie 

reportages geschoten van Tom en de dieren. De vader zit in het zonnetje te genieten van het 

uitzicht. “Wat is het hier mooi geworden! Complimenten voor de nieuwe hooimijt!” 

Ondertussen gooit de zoon met handen vol het droge brood over de afrastering. Hij wordt 

steeds vrijer naar dieren toe. Maar als hij tussen de geiten en schapen in loopt, is hij nog wat 

onzeker. Vooral wanneer het er te druk aan toe gaat. Het is dus maar goed, dat er in de wei 

zelf niet gevoerd mag worden. Als alle brood op is, gaan ze altijd nog even in het speelhuisje 

zitten. Heel gezellig samen. “Het is hier een echt relaxplekje, zo op de zaterdagochtend”. 


