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DE LENTE WORDT UITBUNDIG GEVIERD OP DE KINDERBOERDERIJ. 
Het milde voorjaar heeft al veel bezoekers naar de kinderboerderij in Wamel gelokt. Ouders en 
kinderen kwamen kijken of er al lammetjes, konijntjes of kuikentjes geboren zijn en om cavia's te 
knuffelen. Ze werden daarin zeker niet teleurgesteld: er lopen al heel wat kleine dieren rond die zich 
graag laten aaien en vertroetelen. 

Op 18 mei 2014 willen we daarom het feest van de lente vieren tijdens de 
jaarlijkse Jongdierendag. Die zondagmiddag wordt de kinderboerderij extra 
feestelijk aangekleed en zijn er allerlei leuke activiteiten. Kinderen kunnen 
zich laten schminken, een knutselwerkje maken, pony rijden of een ritje 
maken met paard en wagen. Er wordt een springkussen neergezet. Men kan 
kijken naar een demonstratie schapen drijven, er worden schapen geschoren 
en wol gesponnen. Er komt een imker vertellen over zijn bijen en deelnemers 
van de Driestroom verkopen zelfgemaakte producten. Er is muziek en 
natuurlijk wat te drinken.
Iedereen is van harte welkom op de Jongdierendag op zondag 18 mei 2014 

van 13.00-17.00 uur.

JOCHEM VAN GELDER WINT VOOR DE TWEEDE MAAL EEN PRIJS 
VOOR DE KINDERBOERDERIJ.
Beroemde Maas-en-Waler en tv-persoonlijkheid Jochem van Gelder draagt de kinderboerderij een 
warm hart toe. En dat niet alleen: hij draagt ook geldprijzen aan! In 2000 deed hij samen met zijn 

broer Sander mee aan tv-quiz “Waku Waku” en won fl 999,- , 
waarvan de kinderboerderij de ezel Jochem aan kon schaffen. 
Dit jaar liet Jochem weer zien hoe slim hij is tijdens tv-quiz 
“Weet ik veel”. Samen met Wageningse studente Brecht 
Leseman won hij € 15000,-. Het geld mocht hij schenken aan 
een goed doel. Hij koos voor zijn vrienden van de 
kinderboerderij. Op 3 maart konden we op tv zien hoe 
Jochem met enthousiasme werd onthaald door de cliënten van 
de Driestroom en de vrijwilligers van de kinderboerderij. Het 
gewonnen geldbedrag zal goed besteed worden. 

Als dank voor de inzet van studente Brecht, die Jochem van Gelder naar deze grote overwinning 
geholpen heeft, zal het eerstkomende veulen van ezel Jochem naar haar vernoemd worden.  

WERK AAN DE WINKEL. 
Het staat al heel lang op het wensenlijstje: een goede veilige ondergrond op het terrein waar de 
speeltoestellen opgesteld staan. Nu is de bodem vaak nat en blubberig. Tijdens de kerstviering 
wordt de grond stukgelopen. Dankzij de geldprijs van Jochem van Gelder en Brecht Leseman komt 
er verandering in. Er wordt een ondergrond aangelegd van  ECOSCAPE, een kindvriendelijke- en 
vooral veilige speelondergrond van duurzaam materiaal gemaakt van gerecycled rubber. Als alles 
volgens planning verloopt, kan de nieuwe vloer op de Jongdierendag al uitgebreid getest worden. 



KINDERBOERDERIJFAMILIE.
De familie van Rossum is een echte kinderboerderijfamilie die drie generaties bestrijkt. 
Direct bij de start in 2000 melden Wim, Gonny en hun kinderen Wigo en Ivette zich als vrijwilligers 
bij de kinderboerderij. Zij draaiden weekeinddiensten, verrichten hand en spandiensten en waren 
behulpzaam tijdens feesten en activiteiten zoals de jongdierendag en de kerstviering. Klussen, 
sjouwen, schminken en de catering verzorgen, niets was de familie van Rossum te veel.
Na het overlijden van Gonny en de verhuizing van Ivette uit onze streek, bleven Wim en Wigo de 
kinderboerderij trouw. 
Sinds zijn pensionering is Wim alle dagen op de kinderboerderij te vinden. Met ingang van 2003 is 
hij samen met Jan Koolhout aangesteld als onbezoldigd beheerder. Wim heeft een schat aan kennis 
die hij graag in de praktijk brengt. De fok, aanschaf en verkoop van de dieren lopen allemaal via 
Wim. Hij waakt over de gezondheid van de dieren, zorgt dat de eieren op tijd in de broedmachine 
liggen, zodat er met Pasen en op de jongdierendag kuikentjes te bewonderen zijn.  Maar hij is ook 
van de partij om koffie te drinken met de vrijwilligers en de cliënten van de Driestroom én als er 
gesjouwd en geklust moet worden. 

Nog zo'n nijvere klusser is zijn zoon Wigo. Vrijwel elke zaterdag loopt Wigo te sjouwen met mest, 
hooi en stro, voert kleine reparaties uit en denkt mee over praktische oplossingen voor allerlei 
voorkomende onhandigheden. Hij helpt mee op hoogtijdagen als de jongdierendag en de 
kerstviering. Wigo heeft zelfs ooit in een tent op de kinderboerderij overnacht! Toen alles ingericht 
was voor de viering van het eerste lustrum, wilde men niet dat de kostbare (geleende) 
geluidsapparatuur schade op zou lopen of gestolen zou worden. Daarom bleef Wigo de hele nacht 
ter plekke om een oogje in het zeil te houden. Sinds Wigo een eigen gezin heeft, helpt ook zijn 
vrouw Anita mee tijdens de jongdierendag en de kerstviering. Hun beide kinderen zijn vaak op te 
kinderboerderij te vinden. Marit (5) en David (2) weten niet beter of ze horen erbij. Als piepkleine 
baby'tjes kwamen ze er voor het eerst, kregen er de fles en lagen te pitten in de wagen. David heeft 
tijdens de kerstviering als een voorbeeldig Jezuskind in de kribbe gelegen. Op zaterdag komen ze 
trouw met hun vader en opa naar de kinderboerderij. Zowel Marit als David weten waar de 
limonade en de koekjes staan, maar ze weten ook van wanten als het gaat om het verzorgen van de 
dieren. Ze helpen met voeren, stallen uitmesten en verdelen van oud brood in de droogrekken. Zij 
vormen de derde generatie van Rossum die een belangrijke rol spelen als vrijwilligers van de 
kinderboerderij in Wamel.



Knuffellessen op de kinderboerderij.
Al een aantal jaren verzorgt de kinderboerderij educatieve lessen voor de jongere kinderen (groep 1 
t/m 4) van de basisscholen in de omgeving.
Ook dit jaar konden scholen zich weer aanmelden voor de zogenaamde “knuffelles” in de lentetijd.
In eerste instantie kwamen de aanmeldingen wat traag op gang, maar al gauw werd het drukker en 
drukker. Zo’n 360 kinderen (18 groepen) zijn nu ingeroosterd en op dit moment zijn we tot aan de 
meivakantie “volgeboekt”. 

De kinderen genieten volop van deze les: ze beginnen in de huisjes op de zolder waar ze het hok 
voor de cavia’s inrichten, knuffelen met de konijnen en de cavia’s en waar ze de dieren aan een 
lekker worteltje laten knabbelen.  Daarna mogen ze buiten de dieren voeren en verder rondkijken 
naar alle dieren en de pas geboren lammetjes en konijnen.
Deze knuffellessen kunnen gegeven worden dankzij de inzet van alle vrijwilligers die de lessen 
verzorgen onder leiding van Ria Bouwman

NIEUWSBRIEF DIGITAAL
Twee maal per jaar ontvangen alle vrienden van de kinderboerderij een nieuwsbrief, zodat ze op de 
hoogte blijven van het reilen en zeilen van de dieren, de cliënten, de vrijwilligers, de kinderen en de 
activiteiten.
Daar zijn nog al wat kosten mee gemoeid. Uitgaven die we liever zouden besteden aan het terrein, 
de gebouwen, de dieren enzovoort. In deze moderne tijd is een digitale nieuwsbrief daarom een 
passende goedkope oplossing. 
Wanneer u het daar mee eens bent en een digitale nieuwsbrief wilt ontvangen (in kleur!), vragen wij 
u een berichtje te sturen naar kinderfeestjes@kibowa.nl . Op die manier verkrijgen wij uw e-mail-
adres en kunnen we onnodige kosten besparen. 
Alle vrienden waarvan het e-mailadres bekend is krijgen voortaan de nieuwsbrief per mail 
toegestuurd. 
Mocht u toch liever een papieren nieuwsbrief ontvangen, dan kunt u dat doorgeven aan Jacqueline 
Donkers, Waalbandijk 115, 6659 KB Wamel.
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