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DOOR SLECHT WEER GEEN KERTSVIERING OP DE 

KINDERBOERDERIJ, MAAR WE HOPEN NU WEL OP EEN MOOIE 

JONGE DIEREN DAG OP 6 JUNI. 
Al weken waren ze aan het voorbereiden geweest: de zangertjes smeerden hun kelen, de 

muzikanten poetsten hun instrumenten, de cliënten van de Strang oefende hun rol voor het 

kerstspel, de vrijwilligers maakten de kinderboerderij klaar voor de kerstviering op 13 

december 2003. Zelfs de dieren stonden te popelen van spanning. En ook de bezoekers 

hadden er zin in. Maar de regen heeft roet in het eten gegooid. Zaterdagmorgen 13/12 werd de 

hele kerstviering afgeblazen. In dat slechte weer kun je buiten geen kerstspel opvoeren. De 

acteurs en het publiek zouden kou vatten. Muziekinstrumenten kunnen zoveel regen niet 

verdragen. Bovendien zou de harde wind (ondanks de pas geplaatste tochtschermen) alle 

muzikale geluiden overstemmen. De wei was doornat, door de grote regenbuien na een paar 

dagen vorst. Als hier honderden bezoekers rond zouden lopen, zou de wei in een modderpoel 

veranderen. Daar zouden de dieren nog weken lang last van hebben.  

Het was een moeilijke beslissing en iedereen was erg teleurgesteld. Maar het draaiboek blijft 

bewaard en men heeft toegezegd volgend jaar weer van de partij te zijn. Het belooft een 

prachtige kerstavond te worden, volgend jaar op de kinderboerderij “ de Grote Gemeente”. 

Maar eerst wordt het lente en kunnen we ons gaan vergapen aan alle jongen dieren die in 

aantocht zijn. Op zondag 6 juni wordt dan ook de kinderboerderij ingericht voor de jonge 

dierendag 2004. Er zal weer van alles te bekijken en te beleven zijn en iedereen is natuurlijk 

van harte welkom. 

 

 

DE EERSTE JONGE DIEREN ZIJN AL GEBOREN EN ER ZIJN ER NOG 

MEER OP KOMST. 
Hoewel het nog volop wintert, zijn de dieren op de kinderboerderij al in de lentestemming. Er 

is al een nestje jonge hangoor konijnen geboren. Volgens kenners de liefste konijnen die er 

zijn. Jonge Hollandertjes worden spoedig 

verwacht. Het Veluwse heideschaap is op 

carnavalszaterdag bevallen van een 

gezonde zoon. Hij is naar Prins Carnaval 

genoemd en heet dus Hans. Inmiddels heeft 

ook de tweede ooi een gezonde zoon ter 

wereld gebracht. De ezel, Jochem-Sander  

en de shetlandpony Omi lijken allebei 

drachtig. De veulens worden beiden in de 

eerste week van mei verwacht. Spannend 

dus!! Nog net voor het afdrukken van deze 

nieuwsbrief is Wiske, onze landgeit, beval-

len van twee prachtige gezonde dochters. 

Inge laat vol trots de nieuwgeborene zien                                                                             

aan de vele belangstellende. 



TOCH WEER EEN DREIGING VAN VOGELPEST? 

De lucht zit weer vol trekvogels en onrust. Want in Azië is al weer enige tijd geleden de 

vogelgriep uitgebroken. Een vogelziekte die ook gevaarlijk zou zijn voor mensen. Azië lijkt 

ver weg, maar in tijden van vogeltrek zijn alle afstanden klein. Pluimveehouders maken zich 

zorgen. Op hun verzoek zijn alle kippenrennen op de kinderboerderij afgedekt met zeil. De 

Barnevelder kippen, kalkoenen en parelhoenders zijn binnen gezet. Publiek wordt niet in de 

kippenverblijven toegelaten. We kunnen alleen maar hopen dat deze maatregelen voldoende 

zullen zijn en de dreiging van een nieuwe pluimvee-epidemie zal overtrekken. 

 

UITBREIDING VAN KONIJNENVERBLJVEN IN VOORBEREIDING. 
De knuffelhoek is en blijft een grote trekker voor de kleine dierenliefhebbers op de 

kinderboerderij. Er zijn kinderen die nauwelijks aandacht hebben voor de geiten, schapen en 

de pony. Zij vliegen direct op de konijnen en cavia’s af. Binnenkort wordt het knuffelen nog 

aantrekkelijker gemaakt. Boven de knuffelhoek worden nieuwe hokken gemaakt, waar 

konijnen en cavia’s een veilig plekje krijgen en voor het grijpen zitten zodat de kleine 

knuffelaars er makkelijk bij kunnen. 

 

EIGEN BROEDMACHINE ZORGT VOOR KUIKENTJES. 
Sinds kort is de kinderboerderij de trotse eigenaar van een heuse broedmachine. Er zijn eieren 

van de verschillende kippenrassen in gelegd. Op 1 maart zijn de eerste kuikens al uit het ei 

gekropen. Een lust voor het oog, om die verschillende maten en kleuren kuikentjes rond te 

zien scharrelen onder de warme lamp in hun grote glazen bak. Als de kuikens groot genoeg 

zijn, kunnen liefhebbers ze aanschaffen voor in hun eigen kippenren. Intussen is het dan 

wachten op nieuwe aanvoer van kuikentjes uit eigen broedmachine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ondanks het koude weer, het is nu toch echt lente! 

 

 



DE KNUFFELLESSEN STARTEN 

WEER. 
Naar aanleiding van het grote succes van vorig 

jaar, zal er binnenkort weer gestart worden met 

knuffellessen op de bovenverdieping van de 

kinderboerderij. Kinderen van peuterspeelzalen 

en basisscholen worden ontvangen in speciaal 

daarvoor ontworpen knuffelhuisjes, waar ze 

instructies krijgen over het hanteren van kleine 

huisdieren. Ook zullen de leerlingen van het Pax 

Christi College uit Beneden- Leeuwen aanwezig 

zijn, als oriëntatiestage op de kinderboerderij, 

om te kijken hoe het is om te werken met 

gehandicapten.  

 

 

 

      

KENNISMAKING MET 

VRIJWILLIGSTER   PEARL DE 

BART 

Hallo, ik ben Pearl, ik woon in Wamel op 

de Lakenstraat, vlak naast de 

kinderboerderij. Ik ben 

getrouwd met René. We 

hebben twee katten en twee 

konijnen. Ik werk fulltime 

op een kantoor in 

Zaltbommel als DataService 

medewerker. Daarnaast studeer ik 

voetverzorging (pedicure). Mij hobby’s 

(als ik daar tijd voor heb) zijn muziek, 

schilderen, knutselen en tuinieren. Ik ben 

gek op dieren en voel me altijd prettig als 

ik dieren om me heen heb. Door mijn 

drukke bezigheden heb ik weinig tijd om te 

ontspannen. Voor mij geeft 

vrijwilligerswerk op de kinderboerderij de 

mogelijkheid om lekker de hele dag buiten 

te zijn, met dieren te werken en te 

ontspannen. Ik vind dat de kinderboerderij 

de beste manier is om kinderen te leren hoe 

ze met dieren om moeten gaan. Van dieren 

kun je heel veel leren. Ik ben nu al twee 

jaar vrijwilligster en vind het nog steeds 

heel leuk. 

 

KENNISMAKEN MET stagiaire  

DIANA VAN WILLIGEN 
Hallo! 

Er is mij gevraagd om iets over mijzelf te 

vertellen, ik zal me even voorstellen. 

Ik ben Diana van Willigen en student op 

het ROC Rivor in Tiel. Ik volg hier de 

opleiding Sociaal Pedagogisch Werk 

niveau 4. Ik zit in het laatste jaar van de 

opleiding. Sinds eind januari loop ik stage 

in Wamel op de kinderboerderij en de 

houtwerkplaats. Ik vind het leuk om de 

deelnemers op het DC te begeleiden bij 

hun werkzaamheden.  

Tijdens mijn verschillende stages ben ik 

erachter gekomen dat mijn belangstelling 

ligt bij mensen met een verstandelijke 

handicap. Ik vind het een uitdaging om met 

deze mensen te werken, ze op een bij hun 

passende manier te benaderen en ze zo 

goed mogelijk te begeleiden waar nodig is.  

Wat viel mij op toen ik hier stage kwam 

lopen? De deelnemers krijgen op het DC 

werk aangeboden dat aansluit op hun 

interesses, mogelijkheden en vaardigheden.  

Er wordt uitgegaan van de cliënt en ze 

maken zelf keuzes. De deelnemers hebben 

afwisseling in hun arbeidsmatig werk. Ze 

werken op de kinderboerderij, houtwerk-

plaats, tuinder en sommige lopen ergens 



anders stage. Tevens wordt er aandacht 

besteedt aan sport en spel.  

Wat ik erg leuk vind op mijn stage is het 

contact dat je hebt met de deelnemers en 

begeleiders. Ik ben druk bezig met mijn 

afstudeerproject. Door middel van 

pictogrammen ga ik een systeem opzetten 

waardoor de deelnemers zelfstandig een 

reeks handelingen/stappen kunnen 

verrichten om tot een product te komen. 

Dit is een nieuw product, een houten 

veilingkistje dat gemaakt gaat worden op 

de houtgroep. Hiermee hoop ik begin juni 

mijn opleiding af te ronden. 

Groetjes! Diana van Willigen 

KENNISMAKEN MET STRANGDEEL-

NEMER  KEES PETERSE  

Kees komt uit Kerkdriel. 

Zijn grote hobby is het 

opnemen en beluisteren 

van muziek. Op de 

boerderij verricht hij vele 

opruimwerkzaamheden 

en in de houtgroep is hij 

een vakman op de 

Lintzaag. Ook bij rozenkwekerij van 

Rossum is hij een graag geziene 

werknemer,hij heeft hier een fijne 

stageplaats. 

 

 

KENNISMAKEN MET DE NEDERLANDSE HANGOOR DWERG 

Land van oorsprong van dit populaire konijnenras is (de naam zegt het al) Nederland 

Het is als ras erkend sinds 1964.  

De Nederlandse Hangoor Dwerg  heeft een dichte, zachte, glanzende pels met veel onderwol. 

Bij dit ras zijn konijngrijs, ijzergrauw, blauwgrijs, blauwzwart, zwart, Madagaskar en Isabel 

als kleur erkend, ook de 

bonte exemplaren zijn 

populair. 

Het lichaam is kort en 

gedrongen, halsloos, breed 

in de schouders en borst.  

De kop moet strek 

ontwikkeld zijn, breed 

tussen de ogen met sterk 

ontwikkelde wangen en 

snuit en het neusbeen is 

sterk gebogen. Alles aan dit 

konijnenras is dus rond en 

zacht en dat maakt het zo 

aantrekkelijk. Dit konijn ziet 

er niet alleen heel lief uit, 

het staat ook bekend om zijn 

zachte karakter. Het laat gemoedelijk met zich sollen en is daarom zeer geschikt voor op de 

kinderboerderij.  

De draagtijd bij konijnen ligt tussen de 28 en 32 dagen. 

Het aantal jongen ligt rond de 3 á 4. 

De jongen kunnen na 8 weken bij de moeder weg. 

 

 


