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KINDERBOERDERIJ TREFT VOORZORGSMAATREGELEN TEGEN
Q-KOORTS.
Op de kinderboerderij “De Grote Gemeente” in Wamel wordt er alles aan gedaan om het
verspreiden van Q-koorts te voorkomen. Vorig jaar al zijn alle schapen en geiten ingeënt. Dit
jaar wordt het enten herhaald. Een uitbraak van Q-koorts ligt dus niet voor de hand. Toch wil
men geen enkel risico nemen.
Q-koorts kan ernstige klachten veroorzaken, met name bij zwakke groepen, zoals kleine
kinderen en zwangere vrouwen. Aangezien bekend is dat de bacterie vrij komt in de periode
rond de bevalling (uitsluitend bij met Q- koorts besmette dieren!), wil men voorkomen dat
bezoekers in contact komen met hoogdrachtige of pas bevallen dieren. In samenwerking met
de SKBN (Stichting Kinderboerderijen Nederland) is besloten dat alle drachtige schapen en
geiten tijdelijk uit logeren gestuurd worden.
Als de lammeren twee weken oud zijn en het gevaar voor besmetting nihil is, zullen ze
allemaal weer terugkeren op de kinderboerderij.
Tijdens de jongdierendag in het landelijke weekeinde van de kinderboerderij, zullen we die
terugkeer vieren. Dan kan er weer volop geknuffeld worden met jonge én oude dieren.

JONGDIERENDAG OP DE KINDERBOERDERIJ
zondag 30 mei 2010.
Tijdens het laatste weekeinde van mei wordt ook dit jaar weer het nationaal
kinderboerderijenweekeinde gehouden. Op heel veel kinderboerderijen in het land worden die
zaterdag en zondag allerlei activiteiten georganiseerd. Zo ook op kinderboerderij “de Grote
Gemeente” in Wamel. Daar worden op zondag 30 mei van 13.00 uur tot 17.00 uur de deuren
wijd open gezet voor de jaarlijkse viering van de jongdierendag.
Zoals de naam al zegt, staat deze dag geheel in het teken van jonge dieren. Alle
nieuwgeborenen worden aan het publiek voorgesteld: lammetjes van geiten en schapen,
kuikentjes van verschillende kippenrassen, konijntjes en babycavia’s. Ook van buiten de
kinderboerderij worden jonge dieren getoond. Veulens van paarden, pony’s en ezels zullen
voor een dagje van de partij zijn.
Verder zijn er nog allerlei activiteiten die met dieren te maken hebben. Er worden schapen
geschoren, wol gesponnen, ritjes gemaakt op een pony of in een koets. Natuurlijk is er koffie,
thee en limonade. Adri Vlooswijk en muziekgroep Jazeker zorgen voor het muzikale behang.

WAT IS ER DIT VOORJAAR ZOAL GEBOREN?
Allereerst zijn er diverse tomen kuikens van verschillende kippenrassen uitgebroed.
En ook de konijnen en cavia’s hebben een aantal keren voor nageslacht gezorgd.
De ram van het Veluws heideschaap heeft voor twee soorten nakomelingen gezorgd, doordat
hij zowel een ooi van zijn eigen ras gedekt heeft ( hetgeen op 9 maart een ramlam en een
ooilam opleverde) als een oussantschaapje (dat op 8 maart beviel van een ooitje).
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De oussantjes kregen ook nog een aantal raszuivere lammeren, waaronder een tweeling ,
hetgeen bij dit ras vrij uitzonderlijk is.
Toggenburger geit Rita is moeder geworden van een drieling: twee ooitjes en een bokje.

KENNISMAKEN MET BEZOEKER YARA LAMERS.
Yara is 1 ½ jaar jong en een trouwe bezoeker van de kinderboerderij. Bijna elke vrijdag komt
ze even langs met haar Opa. Ditmaal is ze er op zaterdagochtend met haar moeder en
peettante, Suzanne en Patricia Stevens.
Yara een actief kindje, dat houdt van alle dieren: de geiten, de cavia’s, de ezel, de pony, de
vogels en de kippen. Ze doet de geluiden van vrijwel alle dieren na. Yara vindt het leuk om
bij de cavia’s in de knuffelhoek rond te lopen, maar heeft nog te weinig rust om ze op haar
schoot te houden. Ze holt van het ene hok naar het andere,
sleept knuffelhond Woef aan een koord achter zich aan
over de vloer. Dan haalt ze oud brood uit de stal, brengt
dat naar de geiten en eet er onderweg ook zelf wat van op.
Sinds kort heeft ze ontdekt dat er voor de bezoekers een
tafeltje klaar staat met koffie, thee en limonade. Sindsdien
hoort limonade drinken net zo goed tot het ritueel van een
bezoek aan de kinderboerderij als zitten op de wip.
Tot op heden waren deze vaste bezoekers nog geen
officiële vrienden, maar ze hebben nu toegezegd dat ze
het opgavenformulier zullen invullen. Dat geeft weer
extra steun, die de kinderboerderij hard nodig heeft om
zich staande te houden.

KENNISMAKEN MET JAN KOOLHOUT.
Jan Koolhout (bijna 60 jaar) is geboren en
getogen in Wamel. Hij is opgegroeid met
paarden. Als kleine jongen al reed hij jonge
pony’s in, die dan verkocht werden. Nu is rijden
met zijn aangespannen paard een grote hobby.
Zijn beide dochters hebben paard gereden en ook
zijn kleindochter is gek op dieren.
Zijn belangstelling voor dieren en mensen heeft
er voor gezorgd dat Jan zich heeft aangemeld als
vrijwilliger bij de kinderboerderij.
Hij is, samen met Wim van Rossum, de
beheerder van de kinderboerderij. Hun taak vat
hij samen als “de boel aansturen en uitvoeren”.
Dat betekent voer bestellen, mest afvoeren,
voorraad hooi en stro bijhouden, de fok en de
gezondheid van de dieren in de gaten houden.
Maar ook “gewoon sociaal aanwezig en bezig
zijn”. Bijvoorbeeld tijdens het koffiedrinken op
de zaterdagochtend, “de hangplek voor vrijwilligers”. Als het uitkomt, steekt hij een handje
uit , wanneer er op het dagcentrum praktische onderhoudsklusjes gedaan moeten worden.
Jan Koolhout heeft een volledige baan als groepsleider op de productieafdeling van AGC
Glasfabriek in Tiel. Als hij over drie jaar stopt met werken, hoopt hij nog meer tijd te gaan
doorbrengen op de kinderboerderij.
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KENNIS MAKEN MET DE VLAAMSE REUZEN.
Het huiskonijn stamt af van het wilde konijn, dat oorspronkelijk vooral in Zuidwest-Europa
voorkwam. In het begin van de jaartelling hielden de Romeinen al konijnen vanwege hun
vlees. Daarvoor werden ze gehouden in omheinde gebieden, waarbinnen ze bejaagd werden.
Vanaf de twaalfde eeuw werden tamme konijnen als huisdier gehouden en ontstonden er
geleidelijk aan allerlei verschillende rassen.
De Vlaamse reus is een Belgisch konijnenras dat al raszuiver was in de 19e eeuw. Zijn
oorsprong ligt waarschijnlijk in het Oost-Vlaamse Gent. Het dier dankt zijn naam aan zijn
grootte en zwaarte.
De Vlaamse reus
moet minstens 6 kg
wegen, maar
konijnen van om en
bij de 7 kg laten hun
adel het best tot hun
recht komen. De
dieren moeten over
fors beenwerk
beschikken. Kort
gebouwde types zijn
uit den boze, de
Vlaamse reus moet
minstens 65 cm
lang zijn. Wat nog
sterk opvalt aan dit
zware konijn zijn de
grote oren, deze
mogen gerust 20 cm
lang zijn. Bij dit
grote konijn hoort uiteraard een goed ontwikkeld hoofd. Vooral de ram moet door zijn brede
kop en ronde snuit zijn mannelijkheid uitstralen.
Vlaamse reuzen zijn erkend in de kleurslagen, konijngrijs, wit, haaskleur, ijzergrauw, zwart,
blauw, blauw grijs, blauw grauw en geel. Een keus te over dus aan kleuren bij dit ras. Er
worden soms bonte Vlaamse reuzen aangeboden maar dit is geen erkende kleur.
Een konijn kan zich het gehele jaar door voortplanten, maar de meeste jongen worden tussen
februari en augustus geboren. Tussen september en oktober is het aantal konijnen het hoogst.
Per jaar kan een vrouwtje drie tot zeven worpen krijgen, met een minimum interval van dertig
dagen. Na een draagtijd van 28 tot 33 dagen worden drie tot twaalf (gemiddeld vijf) jongen
geboren. Ze zijn bij de geboorte kaal en blind, en wegen 30 tot 35 gram. Na tien dagen gaan
de ogen open. Ze worden 28 dagen lang gezoogd. Het moerkonijn bezoekt de jongen slechts
vijf minuten per dag om ze te zogen. Het mannetje beschermt jonge konijnen tegen andere
konijnen, die zich agressief kunnen gedragen tegenover vreemde jongen en deze zelfs doden.
In gevangenschap komt het echter regelmatig voor dat het mannetje zelf de jongen doodt.
Vrouwtjes zijn na 4 maanden geslachtsrijp, mannetjes na 3 maanden. Jongen die vroeg in het
jaar geboren worden, kunnen zich nog hetzelfde jaar voortplanten.
Op het vlak van de vruchtbaarheid is de Vlaamse reus helaas geen uitblinker.
Het konijn wordt in het wild maximaal negen jaar oud. Tamme konijnen kunnen, als ze goed
verzorgd worden, wel 12 jaar oud worden.
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