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KNUFFELLESSEN OP KINDERBOERDERIJ GROOT SUCCES. 
 

In januari van dit jaar, is men op de kinderboerderij begonnen met knuffellessen voor 

kinderen van de onderbouw van de basisscholen. Het project is opgezet in samenwerking met 

bezoekerscentrum de Grote Rivieren in Heerewaarden. Groepen basisschoolkinderen werden 

op de bovenverdieping van de kinderboerderij ontvangen door deelnemers van de Strang en 

een paar vrijwilligers. Op het bezoekers-

centrum is een lesbrief ontwikkeld, aan de 

hand waarvan de kinderen konden leren om te 

gaan met kleine 

(huis)dieren. In 

speciaal daarvoor 

gebouwde 

knuffelhuisjes 

leerden de 

kinderen kijken 

naar de dieren, 

onderscheid 

maken in de uiterlijke kenmerken van een cavia, een 

konijn en een muis.  

Ze moesten een hokje inrichten en leerden hoe ze de diertjes het beste konden vasthouden. Er 

bleek grote belangstelling te zijn voor deze knuffellessen. Heel veel groepen uit de wijde 

omgeving kwamen op bezoek. Het waren gezellige en leerzame uurtjes, waaraan zowel de 

deelnemers en de vrijwilligers  als de bezoekertjes en hun begeleiders veel plezier beleefden. 
 

 

VERDRIET VEROORZAAKT DOOR DE VOGELPEST.  
 

De gevolgen van de vogelpest hebben zich uitgestrekt tot op de kinderboerderij, ook al was er 

van besmetting geen sprake.  

Al eind februari werden alle kippen, kalkoenen en kwartels op verzoek van de Maas en 

Waalse pluimveehouders in hokken opgesloten. Normaal gesproken zoeken deze vogels hun 

kostje bij elkaar in de grote wei en gaan ze alleen ’s nachts naar binnen. Slechts een zeer 

beperkt aantal personen kreeg nu de taak om de vogels te voederen. De rest moest er weg 

blijven, om eventuele besmetting te voorkomen. Ook mocht de grote wei niet meer betreden 

worden door publiek. Veel mensen dachten dat de kinderboerderij helemaal gesloten was voor 

publiek, maar na ontsmetten van de schoenen, mocht men gewoon het terrein op, als men 

buiten het bereik van de kippen zou blijven. Gelukkig konden de knuffellessen in de boerderij 

dus gewoon doorgaan. 

De mededeling dat heel Maas en Waal als bufferzone moest dienen en dat alle pluimvee 

geruimd zou gaan worden, kwam hard aan. Het valt niet me om uit te leggen dat kerngezonde 



dieren moeten worden afgemaakt. Daarna duurde het wachten lang. Op 8 april, pas na 12 

dagen van onzekerheid en valse hoop zijn de 19 barnevelder kippen, 5 lakenvelder kippen, 3 

kalkoenen en 15 kwartels afgemaakt en afgevoerd. Iedereen is het er over eens dat het 

“eeuwig zonde” is.  
 

 

IN MEMORIAM RITA VAN ELDIJK.  
 

Op 8 april is Rita op 39 jarige leeftijd plotseling overleden. 

Het is moeilijk te geloven en we voelen dagelijks de lege plek. 

Rita was een vertrouwd beeld op de kinderboerderij. 

Haar vaste plaats bij de cavia’s in de knuffelhoek, die ze met 

hart en ziel verzorgde, haar aanwezigheid en bijdrage tijdens 

de educatielessen van de basisscholen, haar vele gesprekjes 

met de kinderen en andere bezoekers van de kinderboerderij, 

het is er niet meer en we zullen het met onze herinneringen aan 

haar moeten doen. 

Het doet ons goed te weten dat het werk op de kinderboerderij 

haar zoveel plezier heeft gegeven. 

Ze heeft voor altijd een plekje in ons hart veroverd. 

 

 

LENTE OP DE KINDERBOERDERIJ. 
 

Gelukkig was er de laatste maanden niet alleen sprake van verdriet. Zoals het in de lente hoort 

te zijn, zijn er veel jonge dieren geboren. Dat begon al op 2 januari. Toen zagen de eerste 

pauwstaartduifjes het daglicht. Op 12 januari werden 3 satijncavia’s geboren. Op 10 februari 

renden er weer 3 jonge caviaatjes door het hok en 

op 19 februari werd het Hollander konijn moeder 

van 7 prachtige kleintjes. Op 13 maart is het eerste 

lammetje geboren. Hannah is de dochter van het 

Veluwse heideschaap. Op 2 april zijn er heel veel 

jonge muisjes geboren. En dat kwam goed uit, 

want die zijn erg populair tijdens de knuffellessen.  

Op 7 april kreeg Toggenburger geit 

Heidi een drieling. Een ooitje, dat Rita 

genoemd is en twee bokjes. De dag erna 

kwam er een tweeling ter wereld. Een 

ooitje en een rammetje van het Veluwse 

heideschaap. Op 15 april jongde de 

Vlaamse reus. Uiteindelijk bleek ze 4 

gezonde jongen groot te brengen. Joke, 

de bonte melkgeit kreeg op 23 april twee 

lammetjes: het germpje is wit met een paar zwarte vlekken, haar broertje is helemaal wit. 

Toen was het de beurt voor de Oussantschaapjes. Fleur beviel op 25 april van een gezonde 



zoon en ook Odette kreeg een jongen en wel op 29 april. Heel bijzonder was dat Boursin op 

dezelfde dag twee ooitjes kreeg. Een tweeling komt bij dit schapenras zelden voor. 

Op 5 mei kreeg de Nubische geit Lobke twee zoons. Ze heten Jim en Jamai. 

De deelnemers van de Strang en ook bezoekers zijn verschillende keren getuigen geweest van 

de geboortes, het geen het allemaal nog mooier maakt. 

Ook deze lente is er op de kinderboerderij dus weer van alles te zien en te beleven. 

 

 

GEEN KIPPEN, TOCH EIEREN ZOEKEN. 
 

Hoewel er geen kip meer te bekennen was, kwam de firma Thijssen uit Wamel toch 

paaseieren zoeken op de kinderboerderij. Paaszaterdag gebruikten zij voor hen jaarlijks 

personeelsuitstapje. Talloze gekleurde eieren werden verstopt en weer teruggevonden. Zo 

werd het een gezellige middag, met kakelende kindertjes in plaats van kippen. 

Ook particulieren gebruiken het terrein van de kinderboerderij soms voor een feestelijk uitje. 

Zo was er laatst een familie die tijdens hun familiedag een picknick hield aan de tafels naast 

de boerderij. Heel gezellig. 

 

 

KIPPENVERBLIJF NADERT VOLTOOIING.  
 

Er is de laatste maanden hard gewerkt aan de 

schuilstal in de rustweide. Nu de dakpannen er op 

liggen, kan men aan de afwerking gaan beginnen. In 

de schuilstal kunnen de dieren die in de rustweide 

lopen, zich straks terug trekken bij slecht weer. Er 

komen ook 3 hokken met uitloop, voor verschillende 

kippenrassen. Op 

15 juni zal het 

ingebruikname 

feestelijk gevierd 

worden. Maar omdat het nog wel  

even zal duren voordat er weer  

kippen gehouden mogen worden,  

blijft dat gedeelte voorlopig nog 

ongebruikt. 

 

 

 

REGEREN IS VOORUITZIEN.  
 

De lente is nog maar goed en wel op gang, de eerste jongen dieren springen nog maar pas 

rond op de kinderboerderij, en toch moeten we al rekening houden met het volgende voorjaar. 

Wat zou het leuk zijn, als er dan een klein ezeltje en een pony-tje geboren zouden worden! 

Jochem-Sander en Omi zijn inmiddels op een leeftijd dat ze moeder mogen worden.  



Omdat ezels een vol jaar dragen en pony’s 11 maanden, moeten we er nu al aan werken om de 

volgende lente veulentjes te 

kunnen krijgen.  

Jochem-Sander ging in april en 

mei 2003 al een paar keer op 

visite bij de ezelhengst van de 

familie van Doesburg in 

Wamel. En Hengstenhouderij 

Dibbits uit Horssen heeft 

toegezegd dat hij binnenkort 

met de hengst Rocky op bezoek 

zal komen op de 

kinderboerderij.  

Beide hengsten zijn door de 

eigenaars beschikbaar gesteld, 

zonder dat er dekgeld betaald 

hoeft te worden.  

Daarvoor hartelijk dank! 

 

 

KENNISMAKEN 

MET 

VRIJWILLIGER 

MAIK WARLAM  
Zolang ik me kan 

herinneren ben ik gek op 

dieren. Vroeger thuis 

hadden we alleen maar 

katten, want we woonden 

in de stad Alkmaar. Maar 

toen ik eenmaal zelf een 

gezin had en in Overasselt 

op een boerderij woonde, 

was ik niet meer te 

houden. Een hond, 

schapen, geiten, en een 

paard waren, naast man  

 

 

en kinderen, heel wat 

jaren belangrijke 

gezinsleden. Toen ik 10 

jaar geleden, in juni 1993 

in Wamel aan de dijk ging 

wonen, kwamen er meer 

huisdieren, waaronder  

vier “opvangvarkentjes”. 

Naast mijn gezin heb ik  

altijd gewerkt met 

dubbelgehandicapte 

kinderen en volwassenen. 

Een paar van de jongens 

die nu werken op de 

kinderboerderij, heb ik 

nog muziekles gegeven 

toen ze op de “Kom“ in 

Druten op school zaten! 

Als dat geen grappig 

toeval is. Ik voel me dus 

als een vis in het water als 

vrijwilliger op deze 

bijzondere plek: het 

verzorgen van lieve 

dieren, samen met mensen  

 

 

 

 

die in sommige opzichten 

zelf zorg nodig hebben. Ik 

ben er trots op hieraan 

mee te werken! 

 

KENNISMAKEN 

MET 

STRANGDEELNE-

MER  RONALD 

LITJENS  Ronald 

houdt veel van muziek. 

Hij is een echte BZN-fan. 

Hij kijkt op tv graag naar 

politieseries. James Bond 

is zijn grote favoriet. Op 

de kinderboerderij helpt 

hij met voeren en water 

geven en hij vindt het 

leuk om het de ezel te 

wandelen.



FINANCIELE ZAKEN 

 
In januari kwamen er 345 bezoekers, in februari waren dat er 480, in maart 630 en  in april 

480. Zij brachten € 39.22  resp.  € 64.75, €61.50 en  € 15.00 in, door schenking in Keu het 

spaarvarken, koffiegeld, aanschaf van jonge dieren en eieren. Dat er ondanks de vogelpest 

nog zoveel bezoekers kwamen, is onder andere een gevolg van de knuffellessen. 

 

 
KENNISMAKEN MET DE EZEL.  

 

Huisezels stammen waarschijnlijk af van de wilde Nubische en Somalische ezels. De ezel 

hoort bij de paardachtige zoals natuurlijk het paard, zebra’s en de zgn. halfezels. De ezel is in 

warme streken altijd veel belangrijker geweest dan het paard. De ezel is ook eerder 

gedomesticeerd (huisdier geworden) dan het paard, dat was ongeveer 4000 jaar voor Christus 

en het paard pas 1000 jaar later. Ezels zijn sterk en kunnen goed hun weg vinden op moeilijk 

begaanbare wegen. Ze worden daarom als lastdier gebruikt. Dat de ezel bij de paardachtige 

hoort en niet het 

paard bij de 

ezelachtige komt 

doordat de indeling 

van het planten- en 

dierenrijk is 

gemaakt door 

mensen uit onze 

streken, waar de 

paarden 

belangrijker waren 

dan de ezels. Een 

ezel is dus geen 

paard en daar ook 

niet mee te 

vergelijken. Van 

nature komen er 

ook geen kruisingen 

voor tussen paarden en 

ezels. Muildieren (paardenmoeder en ezelvader) en muilezels(ezelmoeder en paardenvader) 

komen alleen voor omdat mensen ze via trucjes laten paren of kunstmatig insemineren. Deze 

muildieren en muilezels zijn zelf niet vruchtbaar. 

Ezelinnen zijn om de drie weken hengstig (bereid tot paren). 

Ze dragen een jaar en er wordt bijna altijd maar één veulen geboren. 

Paarden en pony’s dragen slechts 11 maanden. 

 

 

 

Op 15 Juni 2003 is het weer zover OPEN DAG OP DE KINDERBOERDERIJ met onder 

andere: schapen scheren, schminken en muziek onder het genot van een lekker kopje koffie of 

iets fris. Hopelijk ontmoeten wij u ook op zondag 15 Juni, tot ziens op de kinderboerderij. 


