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PAARD VAN SINTERKLAAS HERSTELT OP DE KINDERBOERDERIJ. 
 

 

Begin december heeft de kinderboerderij tijdelijk een bijzondere gast te logeren gehad. 

Americo, de schimmel  van  Sinterklaas, was namelijk door een  foutje van de pieten door de 

enkels gegaan en had zijn been bezeerd. De veearts schreef hem absolute rust voor en de 

kinderboerderij was daarvoor de aangewezen plek. Er werd een stal vrijgemaakt, waar zuster 

Laura haar slaapzak klaar legde, zodat ze het paard dag en nacht in de gaten kon houden. 

Sinterklaas nam overdag zijn intrek in het kantoortje van de beheerder en ging iedere keer 

even kijken hoe het met zijn lastdier ging. Alle kinderen  van de Ukkesoos en van groep 1 t/m 

4 van de basisscholen  werden door de Pieten opgehaald om op ziekenbezoek te gaan. Ze 

zongen opwekkende liedjes voor het paard en ook voor zijn baas. Ze mochten luisteren naar 

de hartslag van de zieke en bewonderden het verband. Bij het afscheid kregen alle kinderen 

een taaimannetje. Blijkbaar heeft deze therapie geholpen, want Americo was na een paar 

dagen weer fit genoeg om het dak op te gaan. 

 

 

 

 

JONG LEVEN IN OVERVLOED. 

 
Wie eind december / begin januari geluk had Nannette in de knuffelhoek te treffen, kreeg de 

kans bij de zwangere cavia’s te voelen naar de jonkies in hun brede buikjes. Door de 

buikwand heen kon je een pootje of kopje voelen bewegen. Inmiddels hebben de bewoners 

van de knuffelhoek voor flink wat uitbreiding gezorgd. 

Op 30 december 2000 is er een kleine bonte cavia geboren, het zachte , pluizige voskonijntje 

zorgde voor 3 witte jongen met zwarte vlekjes (net als pa) en wel op  3 januari 2001. Op  9 

januari 2001 volgde de amerikaans gekruinde cavia (bruin met een wit kuifje) met 4 baby's. 

De cavia Loesje, die al heel lang verreweg het dikste was beviel pas op 18 januari.  Drie 

jongen werden dood geboren, 2 zijn er gelukkig gezond. 

Op 30 januari kwamen er weer 4 bonte caviaatjes bij. 

De jonge dieren groeien voorspoedig. De eerste tijd worden ze samen met hun moeder nog 

wat apart gehouden voor de rust en later mogen ze ook geknuffeld worden.  

Er zijn al wat van de jongen gereserveerd. Zij zullen elders in het dorp een tehuis krijgen. 

 

KERSTVAKANTIE GEZELLIG VERLOPEN. 

 
Tijdens de kerstvakantie was dagverblijf de Strang gesloten en konden de deelnemers door de 

week niet voor de kinderboerderij zorgen. Eenmaal zijn Tonnie en Tiny nog samen 



teruggeweest. Het bleek dat het Tiny was die Tonnie moest uitleggen wat er gedaan moest 

worden.  

Verder zijn de diensten waargenomen door verschillende vrijwilligers. Zo kon de 

kinderboerderij op normale tijden geopend blijven, behalve dan op eerste kerstdag en op 

nieuwjaarsdag. Op die dagen werd er alleen gevoerd en natuurlijk gecontroleerd of alles nog 

in orde was. De andere dagen was het niet buitensporig druk, maar er kwam toch regelmatig 

iemand een kijkje nemen. 

De dieren hebben geen hinder ondervonden van het vuurwerk rond de jaarwisseling. 

Oudejaarsnacht zijn alle dieren uit voorzorg binnen gehouden, maar alles is normaal rustig 

verlopen. 

 
EZEL MET KUREN. 

 
De ezel Jochem-Sander is in de pubertijd en heeft, net als mensenkinderen in die periode, last 

van kuren. Ze daagt iedereen uit door ze achter na te rennen en te dreigen met schoppen of 

bijten en maakt daarbij geen onderscheid tussen schaap, geit of mensenkind. Op zich niet 

gevaarlijk en allemaal vrij onschuldig. Als je rustig blijft, is het zo weer over. Maar als je 

klein bent, schrik je je natuurlijk rot als zo’n ezel op je af komt. En als je dan gillend wegloopt 

heeft Jochem-Sander dubbel pret. Om te voorkomen dat ze steeds gekker gaat doen, is ze 

voorlopig in de rustweide bij de Veluwse heideschapen geplaatst. Wiske de landgeit loopt er 

regelmatig bij, om haar gezelschap te houden. Wie weet is ze over een poosje gekalmeerd en 

kan ze dan weer in de grote wei. 

KENNISMAKEN MET 

VRIJWILLIGER   

NANNETTE 

ZIJLMANS 
Nannette woont sinds 

anderhalf jaar in Wamel. 

Daarvoor woonde ze 10 

jaar in Maasbommel, 

maar ze moest verhuizen 

vanwege de 

dijkverzwaring. En daar 

heeft ze geen spijt van: 

het bevalt haar hier goed. 

Van begin af aan heeft ze 

de komst van de 

kinderboerderij met 

belangstelling gevolgd. 

Ze heeft altijd veel 

belangstelling gehad voor 

dieren en daar heeft ze 

dan ook voor doorgeleerd. 

Omdat ze geen betaalde 

baan heeft, werkt ze zo’n 

20 uur per week op ‘De 

Grote Gemeente’. En 

daardoor komt haar 

droomwens een beetje uit: 

ze zou namelijk graag een 

erf vol 

dieren 

bij haar 

huis 

hebben. 

Nu 

heeft ze 

haar 

“eigen” veestapel op een 

kleine afstand van haar 

huis. Voordeel is dat ze 

nu een paar dagen weg 

kan gaan, zonder dat ze 

oppas voor haar dieren 

hoeft te zoeken. Werken 

met de deelnemers van 

‘De strang’ bevalt haar 

heel goed. Tijdens haar 

kerstvakantie heeft ze 

zowel de dieren als “haar 

jongens”gemist. Het doet 

haar goed dat ze in zo’n 

korte tijd al zoveel 

geleerd hebben. In de rest 

van haar vrije tijd wandelt 

Nannette met haar hond 

Brindel, leest veel, speelt  

piano en verder werkt ze 

graag in haar tuin  
 

 

 

 

 

STRANGMEDEWER

KER TONNIE VAN 

BUNNINGEN 
Tonnie werkt al 35 jaar met 

zwakzinnigen en vindt dat 

nog steeds geweldig leuk, 

door alle nieuwe dingen die 

er steeds op haar pad komen. 

Zoals nu bijvoorbeeld het 

werk op de kinderboerderij 

en de integratie van de 

deelnemers tot volwaardige 

leden van de gemeenschap. 

Ze is destijds begonnen met 



de Z-opleiding op 

Boldershof, waar ze nog 5 

jaar gewerkt heeft. Toen 

heeft ze twee jaar gewerkt op 

een kinderdagcentrum voor 

verstandelijk gehandicapte 

kleuters, waar ze Pierre, 

Ronald en Henk meemaakte 

als kleuters. Zij zitten nu 

weer bij haar op De Strang., 

waar ze al weer ruim 25 jaar 

werkt. Tonnie is al 28 jaar 

getrouwd met Ger. Haar 

hobby’s zijn werken met 

wilgentenen en tuinieren 

(maar niet in het achterste 

gedeelte van de tuin, want 

daar heeft Ger een klein 

verwilderd vogelreservaatje 

laten ontstaan ). Verder mag 

ze graag grote fietstochten 

maken en is ze druk met 

sociale bezigheden in de 

familie- en vriendenkring. 

 

 

KENNISMAKEN 

MET 

STRANGDEELNE-

MER  TINY 

REUVERS 
Tiny woont in Wamel. 

Zijn hobby's zijn tv kijken 

en radio luisteren. Ook 

vindt hij het leuk om de 

paarden te verzorgen. Op 

de kinderboerderij 

verzorgt hij graag de 

vogels, maar al het andere 

werk met de dieren bevalt 

hem ook prima. Hij leert 

zo snel, dat hij Tonnie de 

werkzaamheden kan 

uitleggen. Hij weet er 

meer van dan zij. 

 

 

 

 

 

 

 

ALS EEN GEIT RITS IS……. 
 

wil ze naar de bok. En dat is dan ook gebeurd met Wiske en Heidi.  

Wiske, de Nederlandse landgeit, is op 21 november 2000 op bezoek geweest bij de bok 

Willem-Alexander. Als alles goed gaat, kunnen we eind april 2001 lammetjes verwachten. 

Heidi ging op 4 december j.l. naar de bok  Ceres Nikita. Kort daarna werd ze ernstig ziek: 

longontsteking. Ze had zeer hoge koorts en het is maar de vraag of dat zo goed geweest is 

voor de zwangerschap. Dus nu kunnen we alleen maar hopen dat zij behoudt en zij ons rond  

4 mei 2001 met kleintjes zal verrassen. 

 

 

REGELTJES 

 
Ten behoeve van de veiligheid van de dieren in de knuffelhoek, zijn er daar wat regels 

opgehangen. 

* ondersteun de cavia’s goed wanneer je ze oppakt. 

* loop niet rond met een cavia op de hand. 

* ga zo snel mogelijk zitten en zet de cavia op schoot. 

* cavia’s mogen niet buiten de knuffelhoek. 

 

 

AAN BELANGSTELLING GEEN GEBREK 

 

 
In de maand november kwamen er 650 bezoekers langs. In Keu het spaarvarken zat toen        

fl.56,50 en de verkoop van jonge dieren en eieren bracht  fl.11,50 op. 



In december kwamen 425 mensen een kijkje nemen, Keu ontving fl.48,70 en er werd voor  

fl.15,- eieren verhandeld. 

In januari kwamen er 520 bezoekers, zat er fl.56,10 in Keu en brachten kippen en jonge 

cavia’s fl.28,00 op. 

Inmiddels is er een groep vaste klanten ontstaan. ‘s Morgens zijn dat moeders of oma’s met 

peuters. Met name op woensdag- en zondagmiddag komt er een vaste groep grotere kinderen. 

Zij kennen alle deelnemers van ‘de Strang’ en andersom. Ze weten ook welk werk er ligt, 

gaan spontaan een bezem zoeken om te vegen en helpen de dieren op stal  brengen. 

 

 

KIJK EENS WAT WE NU WEER HEBBEN 

 
Ondanks dat december een feestmaand is, is er de laatste maanden ook weer heel wat werk 

verzet. 

Een deel van de  bomen in de weiden is afgeschermd tegen de vraat van de dieren. Dat was 

hard nodig!  

Op de bovenverdieping van de boerderij is linoleum gelegd. Het ziet er al prachtig uit in de 

educatieve ruimte. 

 

KENNISMAKEN MET DE VOLIEREVOGELS 
 

Nu er in het park flink gesnoeid en gerooid is, valt de volière extra goed in het oog. 

Het is de oude volière uit het park, die door vrijwilligers helemaal is opgeknapt. Hij staat er 

weer prima bij. 

In de ene helft huizen zo’n 20 grasparkieten, met heel veel verschillende kleuren. Deze 

vrolijke kolonievogels komen oorspronkelijk uit Australië. Het zijn gezellige herrieschoppers. 

Ze zijn 18 cm lang, inclusief 9 cm staart. Nestelen doen ze in een holle boomstam of houten 

nestkast. Het popje legt 4 tot 6 eieren, die ze 18 dagen bebroedt voordat de jongen, kaal en 

blind ter wereld komen. Na 30 dagen goede verzorging door pa en ma samen, komen de 

kleintjes uit het nest tevoorschijn, om het publiek te vermaken met hun vrolijke fratsen. 

 

Onderin bij de grasparkieten loopt een toom Lakenvelder kippen: zwarte kop en staart en wit 

middenstuk, alsof er een wit laken over de rug gelegd is. De kippen staan bekend om hun 

goede eierproductie. Broeds worden ze maar zelden. Het zijn fraaie, levendige kippen. 

 

In de andere helft lopen twee vlugge loopvogeltjes: Japanse kwartels. Deze vogeltjes   leggen 

dikwijls kleine eitjes, die bekend staan als culinaire lekkernijtjes. 

 

In deze kooi vliegen ook diverse soorten gaailijsters, spreeuwen en een buulbuul.  

Prachtige, levendige vogels die uitsluitend insecten en vruchten eten, hetgeen je kunt zien aan 

de spitse snavels. 

De buulbuul en de glansspreeuwen zijn afkomstig uit de oude wereld, de gaailijsters uit de 

nieuwe wereld.  

Ze vallen op door hun snelle vlucht en prachtige kleuren. Een lust voor het oog. 

 

 

“VRIENDEN VAN DE KINDERBOERDERIJ” 
Het aantal  aangemelde “Vrienden” is weer opgelopen en bedraagt thans 170. 



Het afgelopen jaar hebben wij de opbrengst van het “Vriendenlidmaatschap”aangewend om 

het exploitatieplaatje van onze boerderij rond te krijgen, want er is veel, héél  veel geld nodig 

om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. 

 

Leo Verheiden, die zich het afgelopen jaar reeds heeft ingezet voor het werven van sponsors 

en “Vrienden van de kinderboerderij”heeft zich ook nu weer bereid verklaard jaarlijks de 

contributie van “De Vrienden”op te halen. 

Om gedurende het lopend jaar al gebruik te kunnen maken van de ingezamelde gelden zal hij 

voortaan bij de geregistreerde “Vrienden” vóór 1 mei a.s. aankloppen. 

 

Degenen, die buiten Wamel woonachtig zijn worden vriendelijk verzocht de bijdrage over te 

maken op bankrekeningnummer 11.23.14.384 t.n.v. Stichting Kinderboerderij Wamel, onder 

vermelding van ”contributie vriendenkring 2001”. 


