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Deze “nieuwsbrief voor vrienden van de kinderboerderij” is nummer 40 in rij en de tweede in
coronatijd. Soms denken we dat we al een beetje
gewend zijn aan alle beperkende maatregelen,
maar tegelijkertijd weten we dat het eigenlijk nooit
went. Wat staat ons nog te wachten?
Hoe zal de komende winter er uit zien?

KINDERBOERDERIJ WEER GESLOTEN OM
CORONA
De kinderboerderij is een belangrijke verzamelplaats voor
mensen uit alle lagen van de bevolking van Wamel en
omstreken. Kinderen en hun (groot)ouders, de cliënten
van het dagcentrum, de vrijwilligers; allemaal missen we
onze gang naar de diertjes.

DANK AAN LEDEN VAN DE RABOBANK.
Leden van de Rabobank hebben weer massaal gestemd voor de
kinderboerderij. De actie RaboClubSupport leverde maar liefst
€ 1700,16 op. Heel veel dank daarvoor.
Het geld wordt gebruikt voor het noodzakelijke onderhoud
aan de gebouwen en terreinen, van het rieten dak van de
hooiberg tot de afrastering.Er zijn geen loonkosten want de
kinderboerderij wordt gedraaid door vrijwilligers maar er is
voor de inkoop van het voer, dierenarts en alle andere zaken
uiteraard ook veel geld nodig.We willen de boerderij graag in
stand houden voor de samenleving en toekomstige generaties.

Tijdens de eerste afsluiting waren alleen de vrijwilligers
nog aanwezig om de dieren te verzorgen en de boel
netjes te houden. Het was een hard gelag voor de deelnemers van de Strang. Zij misten hun dagelijkse routine
en natuurlijk (!!) de dieren. Gelukkig konden zij na een
tijdje weer aan de slag, zij het onder strikte voorwaarden
en zonder publiek. Dat publiek was na enige tijd wel weer
welkom, maar uitsluitend in het weekeinde, wanneer het
dagcentrum gesloten was.
Kinderfeestjes werden aanvankelijk afgezegd, maar na
enkele maanden gelukkig weer hervat. Slechts tijdelijk,
want toen het aantal besmettingen met Corona weer
toe nam, heeft de regering op 13 oktober toch weer
strengere maatregelen afgekondigd. De kinderboerderij
ging daarin mee. We kunnen nu eenmaal geen risico’s
nemen en bovendien hebben we een voorbeeldfunctie!
Geplande kinderfeestjes werden geannuleerd.
Publiek wordt voorlopig ook in het weekeinde niet meer
toegelaten.
Als we allemaal ons best doen, ons goed aan de regels
houden, kunnen we alleen maar hopen dat er snel een
einde komt aan deze pandemie. Zodat we in het voorjaar het vernieuwde leven kunnen vieren met de oude
bekende dieren en hun jongen, werkers, vrijwilligers en
bezoekers. Tot die tijd kunt u een kijkje nemen op
https://www.facebook.com/Kinderboerderij-Wamel en
blijft u toch op de hoogte van het leven van de dieren op
de kinderboerderij.

GEEN KERSTVIERING, TOCH VERKOOP
KERSTSTUKKEN
Ieder jaar vormt de kinderboerderij in de kerstijd een
prachtige entree van het dorp, met de kerstboom, alle
lichtjes en versieringen. De kerstviering op de kinderboerderij is altijd een sfeervolle start van de feestdagen.
Menig dorpsgenoot is gewend om het huis te decoreren
met prachtige kerstkunststukken die gemaakt worden
door creatieve vrijwilligers van de kinderboerderij.
Deze stukken zijn zo artistiek, dat men ze cadeau geeft
aan familie, vrienden en relaties.
Het is wel een domper op de kerstvreugde dat de kerstviering dit jaar niet door kan gaan. Maar natuurlijk wordt
de kinderboerderij wel weer feestelijk versierd.
Ook willen we onze “vaste klanten” een kans bieden om
toch hun mooie kersttukken aan te schaffen, zij het op
een andere manier dan ze gewend zijn.
De verkoop van kerststukken zal plaats vinden op
zaterdagmorgen 19 december van 10.00-13.00 uur
zondagmiddag 20 december van 13.00-16.00 uur.
Geheel volgens de richtlijnen van het RIVM wordt buiten
een looproute uitgezet waarlangs u genoeg ruimte heeft
om alle stukken te bekijken en uw keuze te maken,
terwijl u voldoende afstand kunt houden van elkaar.

Vrijwilligers wijzen u zo nodig de weg. U wordt verzocht
een mondkapje te dragen. Aan het einde van de route
kunt u uw aankopen afrekenen. Voor u het terrein verlaat
kunt u bij de kraam van bakker Looman een zak heerlijke
oliebollen kopen. Vanzelfsprekend komt de opbrengst
van kerststukken en oliebollen geheel ten goede aan de
kinderboerderij.

AANGEPASTE PLANTENACTIE KINDERBOERDERIJ ZEER SUCCESVOL
Dit jaar stond er voor de week van Moederdag weer de
grote plantenactie gepland, maar corona leek roet in
het eten te gooien. Gelukkig zijn de vrijwilligers van de
kinderboerderij niet voor een kleintje vervaard.
De plantenactiewerkgroep stak via skype de koppen bij
elkaar en gaf een hele nieuwe draai aan de bekende
gezellige plantjesweek.
Dankzij de inzet van de werkgroep (en dan met name
onze nieuwe vrijwilliger Anouk Stork- van Rossum) werd
de plantenactie een groot succes.
De bestellingen stroomden binnen via mail, de website
en op het papieren bestelformulier. Het was een hele
klus om alle aanvragen te ordenen, om alle planten per
klant te sorteren.
Tot onze grote blijdschap doneerde de Maas-en-Waalse
dozenhandel 120 dozen. Daarin werden de planten
door een ploeg enthousiaste vrijwilligers in korte tijd
afgeleverd bij hun nieuwe eigenaren. Zodoende stond
het dorp er ook deze zomer weer fleurig bij.

KINDERBOERDERIJ ROOKVRIJ
Met ingang van 1 december 2020 mag er op de kinderboerderij in Wamel niet meer gerookt worden.
Roken op een boerderij is altijd al vol risico geweest,
aangezien er stro en hooi ligt opgeslagen. Toch werd het
tot voor kort oogluikend toegestaan, met het verzoek aan
de rokers om afstand te houden van de gebouwen.
Maar naast het brandgevaar moeten wij, volwassenen,
er alles aan doen om te zorgen dat onze (klein)kinderen
gezond kunnen opgroeien. Roken hoort daar zeker niet
bij. Kinderen moeten kunnen spelen zonder dat ze
worden blootgesteld aan tabaksrook en zonder dat ze
het verkeerde idee krijgen dat roken een geaccepteerde
gewoonte is.

Samen zijn we op weg naar een rookvrije generatie.
En de kinderboerderij neemt daarom haar verantwoordelijkheid door een algeheel rookverbod in te stellen.

BOERENBRUILOFT HERMAN EN MEREL
Dat er ook in spannende tijden genoeg gelegenheid is
voor feestelijke zaken, bewezen onze vrijwilligers Herman
van Doesburgh en Merel Vleeming. Zij zijn op 17 oktober
op heel eigen wijze in het huwelijk getreden.
In een ponywagen met dochter Jenneke op de bok
werden zij door Wamel naar de kerk gereden, waar hun
huwelijk werd ingezegend en in klein gezelschap gevierd.
Hoewel Herman en Merel nooit op de voorgrond treden,
spelen zij als vrijwilligers een belangrijke rol op de kinderboerderij. Zij zorgen voor opslag van hooi, stro en mest
op hun boerderij, geven advies over zorg van de dieren,
stellen hun ezelhengst ter dekking beschikbaar en
tonen jaarlijks een groot aantal van hun dieren
tijdens de jongdierendag. Wij wensen
Herman en Merel heel veel geluk.
Met elkaar en met hun kinderen.

DIERENWEETJE

Net als mensen, doen ook dieren er alles aan om
gezond te blijven of te herstellen van ziekten.
Goede voeding speelt daarbij een grote rol.
Zo blijken hazen die in een
afwisselend landschap
wonen waar ze veel kruidenrijk voedsel kunnen eten,
veel sterker en gezonder te
zijn dan hazen die wonen
in weidegronden met een
monocultuur van één enkele grassoort.
Sommige dieren (zoals konijnen maar ook schildpadden) hebben een onvolledige vertering. Om te
voorkomen dat kostbare voedingsstoffen met de
mest verloren gaan, eten ze hun keutels op en zo
krijgen ze toch de benodigde vitamines binnen.
Dieren weten precies welke planten ze wel kunnen
eten en welke giftig zijn. In een kaal gegeten weiland
blijven vaak de onsmakelijke en giftige planten staan.
Toch kan het gebeuren dat dieren giftige plantendelen eten. Juist omdat ze
zich niet lekker voelen. Zo
zijn eikels voor veel dieren
ongeschikt voor consumptie
door hun hoge gehalte aan
het giftige tannine (looizuur). Toch eten paarden

soms eikels, omdat diezelfde looizuren helpen bij de
bestrijding van worminfecties in maag en darmstelsel. Hondenliefhebbers weten dat hun huisdier gras
gaat eten, wanneer hij zich
niet lekker voelt omdat hij iets
verkeerds gegeten heeft. Het
gras maakt hem zó misselijk
dat hij zijn bedorven maaginhoud moet uitbraken, waarna het dier zichtbaar opknapt.
Dieren maken ook gebruik van
natuurlijke pijnstillers. Als ze
last hebben van pijn, eten ze takken en bladeren van
de wilg. Dat is een boom die hoge concentraties aan
salicylzuur bevat, een grondstof voor onze aspirine.
Voor de bestrijding van luizen hebben kippen geen
luizenkam of -shampoo. Ze nemen een
zandbad: zij wentelen
zich in een kuiltje
met droog zand en
schudden hun veren.
Het is mooi om te
zien hoe ze daar van
genieten. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te
noemen waarin dieren laten zien dat geneesmiddelen
in de natuur voor het oprapen liggen.

INFORMATIEBORDJES IN HUISSTIJL
In 2014 is op de kinderboerderij een nieuwe huisstijl
ingevoerd, ontworpen door Dorine Epping.
Nieuwsbrieven, posters, folders, kleurboekjes en
banners; alles heel herkenbaar met heldere kleuren
en vrolijke dieren. Zo kan het niemand ontgaan dat er
op de kinderboerderij in Wamel weer iets te doen is.
Sinds kort zijn ook de oude informatieborden op het
terrein vervangen door borden in de huisstijl, zodat
het nog meer één herkenbaar geheel wordt.
Het aanzien van de kinderboerderij
is er echt van opgeknapt.

VERZOEK OM E-MAILADRESSEN

Ten tijde van de coronacrisis bleek maar weer hoe groot
de rol is geworden die digitalisering speelt in ons leven.
Mensen die fysiek afstand moeten houden, kunnen online
met elkaar in contact blijven. Verspreiden van de papieren

nieuwsbrief naar onze vrienden is moeilijker nu we
zoveel mogelijk afstand moeten houden. Een digitale
nieuwsbrief geeft die problemen niet. Daarom hierbij
het verzoek aan alle vrienden die een papieren nieuwsbrief ontvangen om uw e-mailadres door te geven aan
secretariaat.kibowa@gmail.com.
Dan kunnen wij u voortaan per email op de hoogte
houden van het wel en wee op de kinderboerderij.
Dat bespaart ons moeite, papier, geld en het milieu.
Voor informatie over de kinderfeestjes op de kinderboerderij (na coronatijd) kunt u terecht op:
kibowa.kinderfeestjes@gmail.com

