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KERSTVIERING TUSSEN DE DIEREN
Dat het kindje Jezus tussen de dieren in de stal geboren is,
wordt nu (ruim 2000 jaar later) nog jaarlijks gevierd jdens
een kers eest vol licht en warmte op de kinderboerderij
in Wamel. Na een lichtjesoptocht door het dorp waarin
kinderen en hun (groot)ouders vergezeld worden door een
schaapskudde met herders en honden, een arrenslee met
de Kerstman en een pla e wagen met de Heilige Familie,
is er op de kinderboerderij ontvangst met warme chocomel,
glühwein, levende muziek en wordt het kerstspel opgevoerd
door deelnemers van de Driestroom.
Op de bovenverdieping van de boerderij is een exposi e
van kerstkunstvoorwerpen van Ricolien Renkens te zien
en beneden staan prach ge kerststukken voor de verkoop.
Dit jaar vertrekt de optocht op zaterdag 13 december om
17.00 uur. Daarom worden de kinderen om 16.45 uur
verwacht bij basisschool de Terebint aan de staƟonsstraat
in Wamel.

KINDERBOERDERIJFAMILIE
De familie Koolhout is nauw verbonden met de kinderboerderij. Vader Jan (1950) en dochter Marja (1982)
meldden zich direct bij de oprich ng al aan als vrijwilligers
voor de weekeinddiensten. Voeren, mesten, bezoekers
ontvangen, allerlei klusjes uitvoeren is hun taak.
Ook moeder Hannie (1949) en dochter Diana (1979)
dragen hun steentje bij. Zij helpen in de catering jdens

Lisa, Jan en Marja
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de jongdierendag en de kerstviering,
kerstviering en maken prach ge
kerststukken en ook wenskaarten die verkocht worden
ten bate van de kinderboerderij. Dick, de vriend van
Diana, hee meegeholpen om met behulp van een
ver-reiker stelton platen te leggen onder de hooiruif.
Zo doet iedereen wat hij kan. Jan is een onmisbare kracht:
hij neemt samen met Wim van Rossum de beheerstaken
op zich. Hij is al jd bescheiden en op de achtergrond
aanwezig, maar onmisbaar. Elke avond maakt hij even
zijn rondje om te kijken of alles nog goed is op de boerderij. Marja kreeg er ook een taak bij: zij is ac ef in de
organisa e van kinderfeestjes. Met haar ervaring in de
kinderopvang is dat een bezigheid die haar op het lijf
geschreven is. Inmiddels is Lisa (2006), de dochter van
Marja, ook een bekende verschijning op de kinderboerderij. Komt ze niet met haar moeder mee, dan toch zeker
met Opa. Ook zij steekt graag de handen uit de mouwen.
Dit is weer een mooi voorbeeld van drie genera es die
zich inze en voor het wel en wee van dieren en bezoekers
op de kinderboerderij in Wamel.

DIRKJE VAN DIJK SCHREEF IN DE WAALKANTER:

DE GEBOORTE VAN BRECHT
De afwas is net aan kant als er gebeld wordt:
”Floortje (de ezel van de kinderboerderij) gaat bevallen!”
Als we aankomen, steken de hoe es eruit en is het vlies al
gebroken. Piet en Wim (de beheerder) helpen het veulen
voorzich g op de wereld. De neus verschijnt, de enorme
oren, de schouders. Na elke wee krijgt Floortje even
rust. Als het lij e eruit is, worden de vliezen verder terug
geslagen en wordt het na e veulen vlak bij de kop van de
moeder gelegd, die met de kleine kennismaakt door het te
likken en te beknabbelen. Piet gluurt onder het staartje:
een merrietje! Brecht (vernoemd naar Brecht Leseman die
enige jd geleden samen met Jochem van Gelder in een
tv-show een geldprijs verdiende voor de kinder-

boerderij) is heel donkerbruin met een meelsnuit. Al gauw
probeert het veulen overeind te komen. Eerst op de lange
achterbenen. Het lijkt wel een kangoeroe! Als dat niet lukt,
komt ze wankel op de voorbenen omhoog. Met die lange
snoet en grote oren lijkt ze nu wel een aardvarken.
De spitse hoe es zijn nog bedekt met kapjes die moesten
voorkomen dat ze vóór de geboorte schade aan zouden
richten. Morgen zijn die verdwenen. Floortje is nog lui
van de bevalling. Piet helpt de jonge moeder op de been,
zodat Brecht kan drinken van de kostbare biest. Het is even
zoeken naar de uier, maar het komt goed. Algauw komen
ze vanuit de stal het stoepje op gestapt. Oma-ezel Jochem
balkt van trots en wij kunnen tevreden op huis aan.

GEZOCHT: VRIJWILLIGERS VOOR DE WEEKEINDDIENST
De vrijwilligersploeg op de kinderboerderij is al jaren lang vrij stabiel. Omdat er inmiddels toch wat mensen uitgevallen
zijn, wordt er uitgekeken naar enthousiaste mensen die naar vermogen bij toerbeurt mee willen draaien in de weekeinddienst. Dieren voeren, koﬃe ze en en bezoekers ontvangen zi en in het takenpakket. Geïnteresseerden kunnen contact
opnemen met Wim van Rossum (tel 0487-501735) of op zaterdagochtend langs komen op de kinderboerderij om een keer
mee te lopen. Opgeven kan ook bij Jan van der Cruijsen tel 0487-501343 of info@kibowa.nl

DIERENWEETJE

Tijdens knuﬀellessen en kinderfeestjes komen
kinderen veel aan de weet over de dieren op de
kinderboerderij.
Muizen hebben net als kinderen 4 vingers en een
duim aan hun handjes en 5 tenen aan hun voeten. Bij sommige dieren is dat anders. Zo hebben
bijvoorbeeld konijnen 5 tenen aan hun voorpootjes en 4 aan hun achterpoten en hebben cavia’s
4 tenen aan de voorpoten en 3 tenen aan hun
achterpoten.
Voorpootje cavia

Achterpootje cavia

NIEUWE SPEELONDERGROND PLEZIER
VOOR GROOT EN KLEIN
Eind april 2014 is het gras bij de speeltoestellen op het
terras tussen de kinderboerderij en het gebouw van
de houtgroep vervangen door een waterdoorlatende,
kindvriendelijke en vooral veilige speelondergrond van
duurzaam materiaal gemaakt van gerecycled rubber.
Het terras is nu minder modderig, ziet er mooi uit, en de
kinderen kunnen zonder risico ravo en op de wiptoestellen. Een goede investering waar jong en oud nog jaren
plezier van kunnen hebben.

GEZONDHEIDSDIENST TEVREDEN OVER
KINDERBOERDERIJ
De gezondheidsdienst voor dieren hee na haar inspece haar waardering en goedkeuring uitgesproken over
de situa e op de kinderboerderij de Grote Gemeente
in Wamel. Alle regels op gebied van gezondheid van de
dieren en de bezoekers waren nageleefd.
De kinderboerderij is wederom gecerƟficeerd als
“Zoönosenverantwoord bedrijf.”

WINTERVERBLIJF FLOYD
Floyd, de kleine Dahomay-os loopt tegenwoordig in de
westelijke wei. Hoewel het een kranig beestje is dat veel
kan verdragen, zou het fijn zijn wanneer hij een hokje zou
hebben om in de zomer te schuilen tegen de zon en in de
winter tegen de kou. De bouwploeg hee al
mooie plannen bedacht en bouwtekeningen gemaakt.
Deze vrijwilligers willen graag aan de slag.
Het enige waar het nog aan ontbreekt is geld om materiaal te kopen om de plannen te verwezenlijken.
Men is naars g op zoek naar een sponsor voor dit project.

NIEUWE BEWONERS IN DE DUIVENTIL
Sinds kort wordt de duiven l in de grote wei bewoond
door een nieuw prach g duivenras: de Hollandse Kropper.
De Hollandse Kropper is een bedaarde, rus ge en vriendelijke duif, zeer imposant door zijn groo e en ballon.
Het is het grootste na onale Nederlandse sierduivenras
en wordt al sinds de 16e eeuw in Nederland gefokt.
Deze nieuwe duiven zijn een sieraad voor de kinderboerderij.

NIEUWSBRIEF IN EEN NIEUW JASJE
Het zal u niet ontgaan zijn dat de nieuwsbrief een ander uiterlijk gekregen
hee . De digitale techniek staat voor niets en ook de kinderboerderij gaat
met zijn jd mee. Alle vrienden waarvan het e-mailadres bekend is, krijgen
voortaan de nieuwsbrief (in kleur!!) per e-mail toegestuurd.
Op deze wijze besparen wij geld en het milieu. Wilt u liever een papieren
(zwart-wit) nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mailtje met uw gegevens
naar info@kibowa.nl. Degene onder u die een papieren nieuwsbrief krijgen,
maar graag de digitale nieuwsbrief willen ontvangen, vragen wij een berichtje
met adresgegevens te sturen naar info@kibowa.nl. Kijk ook eens op de website www.kibowa.nl. Voor actuele informaƟe kunt u ons volgen op facebook.

