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KERSTVIERING OP DE KINDERBOERDERIJ
BELOOFT WEER EEN
GLOEDVOLLE AVOND TE
WORDEN.
Zaterdag 15 december is gereserveerd
voor de kerstviering op kinderboerderij “de
Grote Gemeente” in Wamel. Kinderen en hun
(groot)ouders, kerstgroep, schaapskudde met
herder en honden, de kerstman met zijn arrenslee
zullen zich om 16.45 uur verzamelen voor basisschool
de Terebint aan de Lakenstraat. Van daar vertrekt de
lichtjesoptocht om 17.00 uur in de richting van
de kinderboerderij. De organisatie hoopt dat
omwonenden langs de route Lakenstraat,
Wilhelminastraat, Dorpsstraat, Clarissenstraat, Lakenstraat hun tuinen
versieren met lichtjes en (indien mogelijk) hun auto's buiten de looproute
willen parkeren.
Eenmaal op de kinderboerderij worden bezoekers onthaald op warme chocomel
en oliebollen en op optredens van diverse Wamelse artiesten. Hofkapel “de
Kurkentrekkers”, koor “After Eight”, kinderkoor “Kikowa” en dansgroep “Sance
Dance” zullen optredens verzorgen. Deelnemers van het Dagcentrum voeren het kerstverhaal
op en ook de Wamelse Scrooge en Kerstman geven acte de présence. Er zijn kerststukjes te
koop die gemaakt zijn door Wamelse creatievelingen, de opbrengst is voor de
kinderboerderij. Ook de Driestroom verkoopt zelfgemaakte producten en C.
Commandeur verkoopt kerstspullen ten behoeve van verwaarloosde dieren in
Oost-Europa. Boven in de boerderij is een prachtige kersttentoonstelling te
bezichtigen.
Het belooft voor jong en oud weer een gloedvolle avond te worden!

JONGDIERENDAG OP DE KINDERBOERDERIJ
ONDANKS DE REGEN ZEER GESLAAGD.
Het was bar slecht weer op zondag 29 mei 2012, de dag dat op de
kinderboerderij de Jongdierendag gevierd werd. Omdat de regen
met bakken uit de lucht viel, werd het programma aangepast,
buitenactiviteiten kwamen te vervallen. Wat niet wil zeggen dat het
feest echt in het water viel. Voor diegenen die toch de gang naar het
centrum van Wamel waagden, werd het een heel geslaagde dag.
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KINDERBOERDERIJ STAAT MIDDEN IN DE
SAMENLEVING.
De kinderboerderij heeft tot doel het contact te bevorderen tussen
kinderen, dieren en mensen met een beperking. Dat streven wordt
ruimschoots gehaald. Steeds meer groepen, verenigingen, scholen en
particulieren vinden de weg naar het terrein aan de rotonde van
Wamel. Door de week en in de weekeinden staat de poort niet
vergeefs open. De kleinsten brengen met hun (groot)ouders een
bezoekje aan de dieren en hun verzorgers, de “jongens van de
Strang”. Basisschoolkinderen vinden zelf hun weg, alleen en in
vriendengroepjes. Scholen en peuterspeelzalen komen voor de
knuffellessen. Maar ook groepjes bejaarden komen genieten van de mooie omgeving. Voor
steeds meer activiteiten weten diverse groepen
uit de gemeenschap de weg naar de
kinderboerderij te vinden. Zo had de
organisatie van de dwaaltocht op de
kinderboerderij een post ingericht,
scoutinggroepen en kinderdagverblijven maken
voor hun uitstapjes en seizoenfeesten gebruik
van het terrein. Zij verzorgen dan zelf hun
programma. Beheerders en vrijwilligers zien u
graag komen. Zij staan open voor leuke nieuwe
ideeën en denken graag met u mee.

VERBETERING SLECHTE AFWATERING DIERENWEIDE.
Het park “De Grote gemeente” Wamel, waarvan de kinderboerderij een wezenlijk onderdeel
vanuit maakt, kampt vanaf de aanleg begin jaren 80 met afwateringsproblemen. De paden en
gazons zijn hierdoor voor een groot gedeelte van het jaar drassig en nauwelijks begaanbaar.
Door de gemeente zijn deze problemen onderkent en heeft in samenwerking met het
waterschap Rivierenland door het Ingenieursbureau BWZ een verbeterplan laten opstellen.
De problemen met betrekking tot de slechte afwatering bij de kinderboerderij doen zich
hoofdzakelijk voor bij de westelijk gelegen (Dreumelsekant) dierenweide. Over de aanpak
van dit gedeelte hebben er in de voorbereidingsfase gesprekken plaatsgevonden tussen onze
stichting, de gemeente en genoemd Ingenieursbureau. Inmiddels zijn de plannen gereed en
worden volgens de gemeente nog dit jaar (2012) uitgevoerd. Dit betekent dat de westelijke
dierenweide volledig op zijn kop wordt gezet vanwege het aanbrengen van een greppel langs
de zuidelijke hoofdafrastering (v. Heemstraweg). Verder wordt er een brede watergang
gegraven die de verbinding gaat vormen tussen de bestaande sloot die gelegen is aan de
achterkant van de woningen aan de Lakenstraat en de A-watergang langs de v. Heemstraweg.
Deze nieuwe sloot loopt straks dwars (van Noord naar Zuid) en ongeveer halverwege door de
westelijke dierenweide. Hierna wordt het terrein waar nodig opgehoogd, geëgaliseerd, gespit
en opnieuw ingezaaid.
Mocht u tijdens de werkzaamheden onze kinderboerderij bezoeken, dan hopen wij u met deze
korte uiteenzetting op de hoogte te hebben gebracht over hetgeen er zich afspeelt bij en
rondom de kinderboerderij.
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BEESTACHTIG LEUKE VERJAARDAGSFEESTJES.
Sinds kort worden er op de kinderboerderij in
Wamel verjaardagsfeestjes georganiseerd voor
kinderen in de basisschoolleeftijd.
Veel ouders zien op tegen een kinderfeestje aan
huis: te veel drukte en gedoe.
Aan de kinderboerderij is een groep vrijwilligers
verbonden, die het juist leuk vind om
feestmiddagen te organiseren. Zij willen
daarvoor graag gebruik maken van de prachtige
ruimte en de schat aan (educatie)materialen die er
op de kinderboerderij beschikbaar zijn. Er is een
programma samengesteld van spelletjes, quizzen,
knutselactiviteiten binnen de thema's dieren, natuur en seizoenen. Er zijn meer dan genoeg
ideeën uitgewerkt om een feestelijke middag mee te vullen. Van het uitpakken van de
verjaarscadeautjes tot de afsluiting met broodjes worst zijn de kinderen in goede handen.
De doelgroep is heel divers. Jongens uit de bovenbouw hebben natuurlijk andere interesses
dan kleutermeisjes. Daarom wordt er maatwerk geleverd: voor grote kinderen ingewikkelder
quizvragen en competitieve spelletjes, terwijl de kleintjes meer gelegenheid hebben om
cavia's te knuffelen en eenvoudiger knutselwerkjes gaan maken. Natuurlijk houden we waar
mogelijk rekening met de wensen van de kinderen en hun ouders.
Belangstellenden kunnen een kijkje nemen op de website www.kibowa.nl, contact opnemen
per mail: kinderfeestjes@kibowa.nl of bellen: 06-42850346
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KENNISMAKEN MET EN AFSCHEIDNEMEN VAN MARK LOOMAN
Hoihoi! Eventjes voorstellen: Mark Looman.
Via een maatschappelijke stage van school ben ik bij de Kinderboerderij terecht gekomen. Er
waren meerdere keuzes, die zich op school hadden aangemeld, echter vond ik al deze keuzes
niet zo leuk en zou ik liever bij de Kinderboerderij de maatschappelijke stage gaan volgen. Na
een belletje was het zo geregeld. Eerst, toen ik net begon (en in de weken erna), moest er nog
een boekje ingevuld worden over wat ik elke keer gedaan had en of ik dat goed had gedaan.
Dit is een heel verslag met beoordeling geworden wat ook door de school is beoordeeld en
wat een mooi resultaat heeft gegeven. Na deze maatschappelijke stage vond ik het hier zo
leuk dat ik nog wel ‘gewoon’ als vrijwilliger bleef op de zaterdagochtend. Ik deed vooral
hokken schoonmaken en dieren voeren. Ook maakte ik vaak een leuk praatje met bezoekers.
Ik vond het steeds leuker worden en het was er altijd gezellig! Prima om het weekend mee te
beginnen! Ook ben ik dankzij de Kinderboerderij in aanraking gekomen met jonge konijnen
en cavia’s. Natuurlijk kon ik met mijn dierenhart het niet laten er toch ook zelf twee aan te
schaffen. Een mannetjes- en een vrouwtjescavia. Nu een hele tijd later heb ik een heuse
‘caviastal’ en fok ik lunkarya cavia’s, een
zweeds langhaar ras met een flinke bos
krulhaar. Hier bezoek ik ook shows mee
en win af en toe een leuke prijs. Hiernaast
een fotootje van zo’n lunkarya. Al dit
leuke heeft de Kinderboerderij mij
gebracht. Had deze leuke tijd hier zeker
niet willen missen! Maar toen wist ik een
baantje te bemachtigen. Ik wilde graag
iets verdienen en dat kon nu (had immers
net de leeftijd voor een baantje bereikt).
Ook de school neemt vrij veel tijd in
beslag, de vijfde klas is al zeer pittig en
dan volgend jaar hopelijk de zesde klas. Door tijd en werk kwam de Kinderboerderij (jammer
genoeg!) op een laag pitje te staan. Ik had er gewoon de tijd niet meer voor. Nu heb ik het nog
steeds heel druk, maar misschien dat ik in de toekomst het vrijwilligerswerk weer oppak. Wel
wil ik nu alvast de Kinderboerderij (met al zijn enorm vriendelijke en leuke vrijwillig(st)ers!!)
heel erg bedanken voor de geweldige tijd en voor mijn leuke hobby!!
Dus: Heel hartelijk bedankt!
Veel succes met alles, groeten Mark!
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KENNISMAKEN MET STAGIAIRE BRAM VAN ELDIK
Zoals ik op school heb geleerd, probeer ik de lezers in de eerste zinnen direct ‘vast te grijpen’
met een leuk of grappig verhaal. Maar, helaas voor mij; geen inspiratie.
Mijn naam is Bram van Eldik en ik loop stage op de kinderboerderij. Ongeveer 19,5 jaar terug
werd ik geboren in Opheusden, een dorpje ‘aan de overkant’ van de Waal. Ik woon, samen
met mijn vader, aan de dijk en heb een aardig stuk land rondom het huis. Hier houd ik al
vanaf mijn jonge jaren beesten. Waar het destijds met een aantal kippen begon, is de hobby
ondertussen uitgelopen tot 2 volières(inclusief vogels), ganzen, eenden, een papegaai, duiven,
konijnen, cavia’s, varkens, schapen, een geit, een ezel, katten en een hond. En niet te vergeten
mijn vader. Ik vind het ontzettend leuk om deze dieren te hebben en haal er een hoop plezier
en energie uit. Sinds 2 jaar volg ik de opleiding ‘Ondernemend zorgbedrijf dier’. Dit houdt in
dat ik leer om mensen met een beperking een dagactiviteit aan te bieden op een boerderij. Ze
kunnen dan klusjes doen aan de boerderij, met de dieren en/of met de planten. Doordat ze
mogen meehelpen op de boerderij, voelen deze mensen zich ook functioneel in de
samenleving. Ik heb zelf de ervaring dat mensen, die op een zorgboerderij komen, er tot rust
komen en lekker, genietend en op hun eigen tempo hun steentje bijdragen. Vanaf 1 oktober tot
aan de zomervakantie loop ik op maandag en vrijdag stage op de kinderboerderij in Wamel.
Hier ben ik terecht gekomen door oud beheerder Jan
Vervoort, je weet wel; die man met die lange baard en
die pijp. De afstand leek vanaf ‘de overkant’ best ver
voor op de scooter, maar viel gelukkig met 20
minuten heel erg mee. Op de kinderboerderij heb ik
het heel erg naar mijn zin! Het was voor mij een
uitdaging om op een kinderboerderij en met deze,
voor mij nieuwe, doelgroep te gaan werken. De
mensen met wie ik werk, werken met veel plezier op
de kinderboerderij en houden van een beetje lol
trappen. Ook hebben ze altijd wel wat te vertellen en
kunnen ze goed tegen een grapje. Ik vind het geweldig
om met deze mensen te werken in combinatie met
mijn andere grote hobby: beesten. En waarom is
stallen uitmesten vies en stom?! Met 2 of meer maak
je er gewoon een gezellige bezigheid van! Je ligt zelf
toch ook graag in een lekker schoon bed?! Tot zover
en in het kort wie ik ben en wat ik doe op de
kinderboerderij. Hartelijke groeten, Bram van Eldik.

5

