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JONGDIERENDAG OP DE KINDERBOERDERIJ
zondag 29 mei 2011.
Net als voorgaande jaren bezorgt kinderboerderij de Grote Gemeente in Wamel haar vrienden
en vele andere belangstellende het ultieme lentegevoel tijdens de Jongdierendag op zondag
29 mei van 13.00 uur tot 17.00 uur. Op deze feestdag, die valt tijdens het landelijk
weekeinde van de kinderboerderij, valt heel veel leuks te beleven. Een schaapherder komt
uitleg geven over schapen drijven met hulp van de border collie. Als het goed is, brengt hij
ook een paar jonge puppy’s mee. Er worden schapen geschoren (elektrisch en met de
handschaar) en de wol wordt gesponnen. Maar het draait deze dag niet uitsluitend om
schapen. Alle dieren (jong en oud) kunnen bewonderd en wellicht ook geknuffeld worden.
Diverse merries komen samen met hun veulens, men kan ritjes maken op een pony of met
paard en wagen, kinderen kunnen zich laten schminken, deelnemers van het dagcentrum zijn
aanwezig met hun koopwaren. Natuurlijk wordt er gezorgd voor koffie, thee, limonade en
gezellige muziek. Als het weer nu ook mee wil werken, wordt dit wederom een jongdierendag
die men lang zal heugen.

WAT IS ER DIT VOORJAAR ZOAL GEBOREN?
Van de pony en ezel kunnen we dit jaar helaas geen veulentjes verwachten.
De schapen en geiten hebben wel lammetjes gekregen. Natuurlijk vinden er regelmatig
gezinsuitbreidingen plaats bij de cavia’s en konijnen.
Sinds Pasen zijn er ook weer kuikentjes te bewonderen. Van verschillende kippenrassen zijn
eitjes uitgebroed in de broedmachine of zoals Marit (de kleindochter van Wim v Rossum)
beweerde: “Opa heeft de eieren in de magnetron liggen.”

KINDERBOERDERIJ TREFT OOK DIT JAAR
VOORZORGSMAATREGELEN TEGEN Q-KOORTS.
Ook dit jaar zijn alle geiten en schapen op de kinderboerderij gevaccineerd tegen de Q-koorts.
De kansen op besmetting zijn dus nihil. Toch heeft men op de kinderboerderij extra
voorzorgsmaatregelen getroffen om contact tussen publiek en pas bevallen dieren te
voorkomen. Alle drachtige ooien en geiten zijn tijdig uit logeren gestuurd. Zij kwamen weer
terug, toen hun lammetjes minimaal twee weken oud waren.

KNUFFELLESSEN HERVAT.
Na een onderbreking van ca twee jaar (i.v.m. voorzorgsmaatregelen tegen de Q-koorts) zijn
oktober 2010 de knuffellessen weer hervat. De lessen zijn bedoeld voor kinderen van
basisscholen en peuterspeelzalen uit Maas en Waal en de wijde omgeving. Ze vinden plaats
op de bovenverdieping van de kinderboerderij. Daar leren de kinderen op verantwoorde
manier omgaan met kleine huisdieren als muis, cavia en konijn. De lessen worden afgesloten
met een rondje over de hele boerderij. De belangstelling voor de knuffellessen is zeer groot.
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Afgelopen jaar hebben wij
afscheid genomen van Trix
de Lorijn als bestuurslid van
onze kinderboerderij.
Vanaf de oprichting in 1997 maakte zij namens de ouders van mensen met een verstandelijke
beperking deel uit van ons bestuur. Na de voorbereidingstijd van de stichting kon in 2000
daadwerkelijk worden begonnen met de opzet van het geheel, waarvan de educatie een
belangrijk onderdeel vormde.
In de afgelopen 10 jaar heeft zij zich ingezet voor de educatie op de bovenverdieping van de
boerderij en in samenwerking met het bezoekerscentrum Heerewaarden werden lessen
ontwikkeld zoals meneer De Pauw en de welbekende knuffellessen.
Duizenden kinderen van alle West Maas en Waalse basisscholen, peuterspeelzalen en
kinderen, die vanuit de Betuwe in schoolverband naar Wamel kwamen, werden op die manier
bijgebracht hoe met dieren om te gaan.
Door haar werd in de beginjaren van het bestaan van de kinderboerderij een
educatiewerkgroep in het leven geroepen, bestaande uit een aantal vrijwilligers.
In de afgelopen 13 jaar hebben wij Trix leren kennen als een grote persoonlijkheid, die zich
met kennis van zaken van haar taken met raad en daad heeft gekweten.
De taken van haar zijn overgenomen door Judith van Gruijthuijsen, die onlangs een
bestuursfunctie heeft aanvaard. We hopen, dat Judith met evenveel enthousiasme de haar
toebedeelde werkzaamheden zal verrichten.
Trix, wij zijn je heel veel dank verschuldigd en we wensen je alle goeds voor de toekomst.

JUBILEUMJAAR KINDERBOERDERIJ EERVOL AFGESLOTEN.
Het zal niemand ontgaan zijn: in 2010 bestond kinderboerderij “de Grote Gemeente” in
Wamel 10 jaar. Niet dat er flink is uitgepakt met een groot feest of een receptie. Daarvoor
ontbreekt het de stichting aan financiële middelen.
Om toch de aandacht op het decenniumfeest te richten, werd de nieuwsbrief van November
2010 een extra dik nummer, mooi uitgevoerd in kleur, uitgereikt aan de vrienden van de
kinderboerderij en aan alle inwoners van Wamel die nog geen vriend waren, maar dat nu
hopelijk wel geworden zijn.
De kerstviering vormde ook dit jubileumjaar een zeer sfeervolle avond voor jong en oud.
Een extra kaarsje op de feesttaart werd ontstoken op 13 December, toen de kinderboerderij
werd uitverkozen tot vrijwilligersproject van West Maas en Waal in 2010. De jury roemde de
combinatie dieren-kinderen-mensen met een beperking en het feit dat zo’n grote groep
vrijwilligers zo trouw al het nodige werk verzet. Met deze huldiging werd het jubileumjaar
eervol afgesloten.

OPKNAPWERK.
Op de kinderboerderij is altijd veel werk te verzetten. Deze winter is de volière helemaal
opgeknapt. De volière was nog afkomstig van het oude dierenweitje aan de andere kant van
het park en was inmiddels was een onderhoudsbeurt toch echt onvermijdelijk. Er zit een
nieuw dak op, het binnenwerk is gerenoveerd, het geheel is geschilderd. Een vriend van de
kinderboerderij sponsorde deze actie: nu zijn er 12 grasparkieten, 1 bourkesparkiet, een
koppel valkparkieten en een koppeltje kwartels te vinden in het nieuwe vogelparadijsje.
Tevens is er nieuw speeltoestel op een ondergrond van rubber tegels geplaatst. Er kan veilig
“gewiebeld” worden. Ook het prachtige nieuwe speelhuisje is erg in trek. Daarin zijn al heel
wat (nep)ijsjes en kopjes koffie geserveerd.
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De boerderij zelf is helemaal in de verf gezet en bij de hooimijt wordt de fundering voor de
nieuwe uitbouw aangelegd. Men hoopt zo spoedig mogelijk daadwerkelijk te kunnen
beginnen.
Er wordt dus hard gewerkt: allemaal vrijwilligerswerk. De arbeid kost geen geld, maar de
materialen wel. Gelukkig zijn ook dit jaar een aantal sponsors gevonden. Dank zij hun gulle
bijdragen konden al deze werkzaamheden uitgevoerd worden.

KENNISMAKEN MET VRIJWILLIGER LEO BOUWMAN
Mag ik me even voorstellen: Leo Bouwman,
(voor de oudere Wamelnaren: Leo van Hendje Bouwman).
Tot mijn VUT heb ik in de zorg gewerkt, aanvankelijk als
verpleegkundige in ziekenhuis Rivierenland en de laatste
18 jaar als regelaar voor thuiszorg en intramurale
verpleeghuiszorg, hoofdzakelijk voor verpleeghuis
Vrijthof in Tiel. Mijn roots liggen in een ver verleden nog
op onze boerderij. Al een aantal jaren zagen jullie mij op
de jaarlijkse “jonge dierendag” als de schaapscheerder.
Sinds juli vorig jaar ben ik in de VUT en na onze vakantie
werd ik op de jaarlijkse barbecue in de nek gesprongen
door Jan, Piet en Wim of ik geneigd was om zo af en toe
wat te komen klussen op de boerderij. Vooral de
secundaire arbeidsvoorwaarden waren dermate gunstig
dat ik onmogelijk nee kon zeggen. Al snel voelde ik me
thuis in het team en werd de kinderboerderij “onze
boerderij” en ben ik er 1 à 2 dagen in de week te vinden.
Tot nog toe zie ik Piet, Herman en Wim regelmatig
bedenkelijk kijken als ik het weer eens beter weet, maar
ik mag nog steeds blijven.
Het “boerenkluswerk” ligt me wel. Daarnaast speelt het
hogere doel, het in stand houden van een kinderboerderij
voor Wamel en omgeving en vooral een aantal zinvolle
arbeidsplaatsen voor de jongens van De Strang zeker
ook een grote rol. Het is prachtig om te zien hoe
kinderen en volwassenen genieten van de dieren en het
werk.
Een leuke klus kwam deze lente toen een geitje met de
fles grootgebracht moest worden. De jongens verzorgen
het geitje overdag als ware peetooms en ’s avonds en ’s
nachts zorgen Li Tao en ik dat Elsje op tijd haar flesje
krijgt.
Ps: Voor degenen die dat leuk vinden, de komende
weken krijgt Elsje dagelijks om 9.30, 12.00 en 15.00 uur
het flesje.
Groeten en tot ziens, Leo Bouwman
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KENNISMAKEN MET BESTUURSLID JUDITH VAN GRUIJTHUIJSEN
Hallo allemaal,
Sinds een aantal maanden ben ik nieuw bestuurslid van Kinderboerderij De Grote Gemeente
hier in Wamel en er is aan mij gevraagd mezelf voor te stellen. Mijn naam is Judith van
Gruijthuijsen en ik woon inmiddels al weer ruim twee jaar in Wamel samen met Freek, op
Clarevelt. Van oorspong ben ik geen Wamelse, maar het bevalt me hier erg goed. Ik vond het
daarom ook wel leuk dat ze me vroegen als nieuw bestuurslid. Het geeft mij meteen
gelegenheid om wat meer betrokken te zijn bij het dorp en de mensen hier. Maar er zijn
natuurlijk meer redenen om mij aan te sluiten bij het bestuur. Zo ben ik zelf een
dierenliefhebster, ik heb al jaren een eigen paard en sinds een jaar een hondje. Ik weet dus ook
uit eigen ervaring hoe leuk het is om voor dieren te zorgen en ze om je heen te hebben. Verder
ben ik in het dagelijks leven juf op een basisschool en
bezoeken we ieder jaar met de kinderen een
kinderboerderij. Het is altijd weer leuk om te zien wat
zo’n bezoek met de kinderen doet, maar ook met de
mensen die daar aan het werk zijn. Voor sommige
kinderen is het helemaal niet vanzelfsprekend dat ze op
deze manier in aanraking komen met dieren. Mijn
functie binnen het bestuur zal zich dan ook vooral
richten op het stukje educatie. De Kinderboerderij heeft
voor scholen een goed educatief aanbod en ik hoop
samen met het bestuur dat daar het komend schooljaar
weer veel gebruik van gemaakt zal gaan worden.
Je zult mij niet vaak treffen op de Kinderboerderij zelf,
zoals de vele vrijwilligers en de cliënten van de
Driestroom daar wel vaak te vinden zijn, maar achter de
schermen hoop ik toch mijn steentje bij te kunnen
dragen aan zo’n mooi project als Kinderboerderij De
Grote Gemeente.
Judith van Gruijthuijsen

5

