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KINDERBOERDERIJ WAMEL NOG STEEDS IN TREK BIJ PUBLIEK.
Al zeven jaar lang vormt de
kinderboerderij “de Grote
Gemeente” dé blikvanger bij
binnenkomst van Wamel. Het
hele jaar door is er wel wat te
beleven. Daarom komen er
dagelijks kinderen en
volwassenen een bezoekje
brengen aan de dieren en hun
begeleiders. Ook de knuffellessen
worden goed bezocht door
kinderen van peuterspeelzalen en
basisscholen uit de wijde
omgeving. De grote
publiekstrekkers zijn de
jongdierendag in juni en de
kerstviering in december. Op die
dagen gonst het van bedrijvigheid
en gezelligheid..
Een klein beetje liefde en aandacht doet wonderen

…EN NU ZELFS BEKEND IN CHINA
Kortgeleden kreeg de kinderboerderij bezoek van ingenieur Peter M.L.Bögels. Hij werkt voor
“BHCSE&M technolgy services” in China, waar hij een windmolenpark gaat bouwen in de
woestijn. China is een land in opkomst, met veel vernieuwende ideeën. Men had daar het plan
opgevat om kinderboerderijen op te zetten. Maar ze gebruiken daar heel grote dieren voor,
zoals ossen, yaks ed. De heer Bögels vertelde dat op kinderboerderijen in Nederland veel
handzamere dieren rondlopen en beloofde om wat voorbeeldmateriaal (in de vorm van foto’s)
mee te nemen. Rijdend door Nederland, kwam hij toevallig langs Wamel, waar de
kinderboerderij direct opviel. Hij heeft veel waardering voor de manier waarop onze
kinderboerderij beheerd wordt en hoe mooi deze erbij ligt. Hij heeft een heleboel foto’s
gemaakt, die hij zal gebruiken om aan de andere kant van de wereld uit te leggen hoe het er
hier aan toe gaat. Zo krijgt de kinderboerderij bekendheid tot in China.

15 DECEMBER VAN 17.00 - 20.30 UUR
Kerst op de kinderboerderij
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BOUW HOOIBERG VORDERT
In ons informatiebulletin van 15 mei konden wij met enige trots melden, dat we met bouw van
onze hooiberg waren begonnen en dat door hoofdaannemer, de firma Houtstaal bv. de
vloerplaat inmiddels was gestort. Dank zij de belangenloze inzet van Bart van Weerdenburg
en Tinie Koolhout kon het muurtje worden opgemetseld, waarna de aannemer het frame met
de kapconstructie voor de hooiberg ter plaatse kon vervaardigen. Gelukkig kon alles binnen
de daarvoor gemaakte planning worden uitgevoerd en de rietdekker kon tegen alle
verwachtingen in ook de rieten kap nog voor de bouwvakvakantie opleveren. Het meest in het
oog springend deel stond er, waarna met gezwinde spoed een begin werd gemaakt met de
verdere afbouw door een aantal vrijwilligers.

Aanvankelijk lag het in de bedoeling om rond werelddierendag het gebouw zover gereed te
hebben om er de kippen en konijnen in onder te brengen. De werkzaamheden vielen tegen en
ondanks het dagelijks zwoegen van Piet van Abeelen en Herman Boksebeld moest de
streefdatum van 4 oktober worden verlaten. Een grote tegenvaller kreeg men te verwerken
door de operatie, die Herman moest ondergaan, waardoor hij enkele maanden uit de roulatie
zou zijn. Gelukkig kon duobeheerder Wim van Rossum medio september vanwege zijn VUTgerechtigde leeftijd, assistentie verlenen.
Het aftimmeren van de hooiberg met
aangrenzende ruimte is nu gereed en
momenteel is men druk doende het
onderkomen voor de kippen en de
konijnen op korte termijn
gebruiksklaar te krijgen. Aangezien
het vervaardigen van deuren en
kozijnen nog enige tijd zal vergen,
zullen de tochtgaten voorlopig nog
met plastic moeten worden gedicht.
De snelheid waarmee de resterende
werkzaamheden ter hand kunnen
worden genomen is sterk afhankelijk
van de beschikbare financiële
middelen. Zoals we reeds eerder
vermeldden hebben wij voor het verkrijgen van de benodigde gelden een beroep gedaan op
instellingen, fondsen en bedrijven. Tot ons genoegen hebben velen daarop positief
gereageerd, maar helaas is op dit moment nog een tekort op de begroting van ruim 6000 euro.
Wij hebben echter goede hoop, dat de nog ontbrekende financiële middelen binnen afzienbare
tijd het gat zullen vullen.
Als alles meezit kunnen we de kerstviering op zaterdag 15 december dan houden in de nieuwe
multifunctionele ruimte van onze hooiberg.
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VERZOEK OM UITBREIDING BESTUUR EN VRIJWILLIGERSBESTAND
In oktober 1997 werd Stichting Kinderboerderij De Grote Gemeente Wamel bij notariële akte
in het leven geroepen. De eerste jaren van ons bestaan hebben we voornamelijk gewijd aan
het gestalte geven aan onze stichting en het verkrijgen van de benodigde gelden voor de bouw
van onze kinderboerderij.
Door een standvastig beleid en het tonen van daadkracht kon op 20 september 2000 het
hoofdgebouw officieel in gebruik worden genomen, daarna volgde in 2002 de uitbreiding met
de ponystal en onderkomen voor de sierkippen. Nu het einde van 2007 nadert kijken we al
weer uit naar de vervolmaking van de hooiberg, weer zo’n trekpleister bij het binnenkomen
van Wamel.
De werkzaamheden op de boerderij zijn de afgelopen jaren in aantal en omvang zodanig
toegenomen, dat het geen overbodige luxe is om het vrijwilligersbestand uit te breiden.
Verloop in het vrijwilligersbestand kennen we gelukkig niet en onze mensen zijn al jaren heel
gemotiveerd bezig. Naast mensen voor de verzorging van de dieren is er grote behoefte aan
uitbreiding van de educatie-werkgroep, die met grote regelmaat leerlingen van basisscholen
en peuterspeelzalen knuffellessen bijbrengt.
Door het steeds verder uitbreiden van de werkzaamheden voor de open dagen, de
werelddierendag en de kerstviering kampt ook de activiteitencommissie met een chronische
onderbezetting en uitbreiding van die commissie is dan ook zeer gewenst.
Belangstellenden voor een vrijwilligersfunctie op onze boerderij kunnen zich aanmelden:
voor verzorging van de dieren bij: het beheerdersduo Wim van Rossum, Saarskampen 21
(tel.50 17 35) en Jan Koolhout, Liesterstraat 32 (tel. 50 14 51);
voor de werkgroep educatie bij: mevr.Trix de Lorijn, Hogeweg 8 (tel. 50 13 69) en
voor de activiteitencommissie bij: secretaris Jan van der Cruijsen,Burchtlaan 5 (tel.50 13 43)
Het bestuur behoeft eveneens aanvulling en het is de bedoeling om binnen de huidige
bestuurstaken een herverkaveling aan te brengen. Het bestuur is er voorstander van om gericht
mensen aan te zoeken, die straks binnen het geheel voor een bepaald onderdeel
bestuursverantwoordelijk zullen zijn.

HANDEN UIT DE MOUWEN DOOR VRIJWILLIGERS VAN DE
RABOBANK
In het kader van vrijwilligerswerk door Rabo-medewerkers werd onze kinderboerderij
toegevoegd aan de lijst van projecten, die in
aanmerking komen voor het verrichten van
vrijwilligerswerk. Heel dankbaar hebben we van de
aangeboden diensten van de Rabo-vrijwilligers
gebruik gemaakt.
In de vroege ochtend van zaterdag 6 oktober meldden
zich bij onze secretaris:
Lianne van Rossum, Helmie Reijers, Rianne Bouman,
Penny Schraven, Maria Herman, Mieke Verhaegen,
Ryanne den Daas, Roel van Eldik en Pascal
Langenhuizen.
Betrokkenen werden in groepjes ingedeeld en elke
groep kreeg een bepaalde opdracht uit te voeren. De
werkzaamheden bestonden uit:
a) de educatieve ruimte stofvrij maken, de vloer
stofzuigen, schrobben en in de was zetten;
b) de tafelonderstellen behandelen met
meubelolie;
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c) het wassen van de ramen binnen en buiten en het lappen van kozijnen en deuren van
het hoofdgebouw;
d) het verwijderen van onkruid tussen de bestrating en
e) het schoonmaken van de kunststof overkapping;
f) een schoonmaakbeurt voor de keuken en het toilet.
Door schoonmaakbedrijf Maas en Waal werd de benodigde apparatuur beschikbaar gesteld,
waardoor de vloer in de educatieve ruimte op professionele wijze kon worden behandeld.
Graag willen wij van onze kant de hierboven genoemde personen nogmaals heel hartelijk
bedanken voor de geweldige inzet, de fijne samenwerking en het verkregen resultaat.

BRONSTTIJD BIJ DE SCHAPEN
Wie goed heeft opgelet, heeft kunnen zien dat de schapen de laatste weken wat onrustiger zijn
dan normaal. De bronsttijd is aangebroken.
Gewoonlijk is de oudste ram degene die alle ooien in de kudde dekt, maar de jonge rammen
zullen zeker een kansje wagen. In hun strijd om de macht kunnen er soms harde klappen
vallen, maar de rammen kunnen gelukkig tegen een stootje. Om te zorgen dat de ram zijn
eigen dochters of zusters niet zal dekken, kan men rammen en ooien gescheiden houden.
Maar omdat er niets mooier is dan lammetjes op de kinderboerderij, wordt tijdig uitgekeken
naar een onverwante ram. Oktober is daarom de maand waarin de rammen gewisseld worden.
Zo wordt in de herfst al rekening gehouden met de komende lente.

KENNIS MAKEN MET VRIJWILLIGSTER CORRIE BOUMAN
Mag ik mij even voorstellen Corrie Bouman is mijn naam. Met mijn man Frans en onze zoon
Frank wonen wij samen in de Dorpsstraat in Wamel. Wij hebben ook een dochter Josee die
samen met Carlo in Oosterhout woont. Dieren zijn niet onbekend voor mij. Wij hebben een
melkveebedrijf aan de van Heemstraweg. In de Dorpsstraat hebben wij hobbydieren zoals
schapen, geiten, kippen, eenden, kalkoenen, paarden en poezen. Bij ons is altijd actie, want er
worden steeds jonge dieren geboren. In de zomer gaan wij het voer oogsten voor de dieren en
in de winter voeren wij het aan de dieren.
Ik kan erg van de natuur genieten, tuinier graag, houd van fietsen en
wandelen over de dijk en ik ben bij een zangkoor. Als het I.V.N. een
natuurwandeling maakt ga ik graag mee en leer de verschillende
soorten vogels en planten herkennen. Een paar jaar geleden ben ik op
de kinderboerderij ingevallen, en kreeg ik de smaak te pakken. Sinds
een jaar ben ik vaste vrijwilligster op zaterdag. Het is erg leuk om
dieren te verzorgen, gasten te ontvangen en samen met Wim, Jan e.a.
koffie te drinken. Tot ziens op de kinderboerderij, Corrie.
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INCASSO CONTRIBUTIE VRIENDENKRING
Reeds eerder werd meegedeeld, dat Leo Verheiden vanwege gezondheidsredenen zijn
activiteiten ten behoeve van de kinderboerderij helaas heeft moeten beëindigen.
In verband daarmee werd aan de Vrienden, die de contributie contant aan Leo betaalden,
gevraagd om over te stappen op automatische betaling. Gelukkig heeft het overgrote deel
positief op ons verzoek gereageerd.
De overigen werden alsnog persoonlijk benaderd en tot ons genoegen kunnen wij berichten,
dat mevrouw Agnes Telkamp bereid werd gevonden, om dat karwei jaarlijks voor ons op te
knappen. Tijdens haar rondgang heeft ze van diverse vrienden te horen gekregen, dat men
toch liever automatisch de contributie wil voldoen. Uiteraard kan dat nog en de contante
betalers krijgen daarvoor alsnog de gelegenheid een machtigingsformulier in te vullen en door
te geven aan de secretaris van de kinderboerderij (Jan van der Cruijsen, Burchtlaan 5).
Met ingang van 2008 gaat de automatische afschrijving van de contributie inwerking.
Uiteraard kan men de contributie ook zelf per bank of giro overmaken op bankrekening
112314384 van de Kinderboerderij in Wamel onder vermelding van “contributie
vriendenkring”.

KENNIS MAKEN MET BEGELEIDSTER MAAIKE HESSELING
Hallo ik ben Maaike, ik werk sinds 1 september j.l. bij stichting
De Driestroom, locatie Lakenstraat. Ik ben 22 jaar geleden
geboren in Amersfoort. Daar heb ik tot anderhalf jaar geleden
ook altijd gewoond. Maar toen verscheen mijn grote liefde op
het toneel en ben ik verhuisd naar Nijmegen. In Amersfoort
heb ik op het A.O.C gezeten (agrarische onderwijs). Met
dieren werken is me dus niet geheel vreemd. Na het afronden
van mijn vmbo ben ik de opleiding spw (sociaal pedagogisch
werk) gaan volgen. Ik ben gestart met een voltijd opleiding en
geëindigd met de deeltijd opleiding. Dit houdt in dat ik één
maal per week naar school ging en de rest werkte. Ik werkte bij
de Amerpoort op twee verschillende woonhuizen voor mensen
met een verstandelijke beperking. Helaas ging het reizen me erg tegenstaan en ben ik op zoek
gegaan naar een baan in de buurt. Toen vond ik deze mooie locatie. Ik was meteen verkocht.
Het werk op de houtgroep combineren met het werken met dieren, lekker veel buiten werken.
De ideale combi voor mij, creatief bezig zijn met de cliënten en samen de dieren verzorgen.
De sfeer op de kinderboerderij sprak mij direct aan, klein en knus. De eerste twee maanden
zitten er inmiddels al op, dat gaat hard, ik hoop dat er nog vele maanden, jaren gaan volgen.
Wij zullen elkaar dan ook regelmatig tegenkomen en ik verheug me daarop, graag tot ziens op
de kinderboerderij Maaike.
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