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LEVEND KERSTKIND TUSSEN DE DIEREN.

Zaterdag 19 december is in veel agenda’s gereserveerd voor
de kerstviering op de kinderboerderij in Wamel, dé start
van de kerstdagen in Maas en Waal. Het hoogtepunt van
de avond is de kerstvertelling, waarin deelnemers van het
dagcentrum een voorname rol spelen. Verkleed als Jozef,
Maria, herders en koningen worden ze eerst in een verlichte
optocht door het dorp gereden. Daarna zullen ze samen
met de dieren van de kinderboerderij en ondersteund door
zang van Amicitia het kerstverhaal uitbeelden.
Tot drie keer toe heeft een levend kerstkind in de krib er
voor gezorgd dat de avond voor zowel de acteurs als het
publiek een magische sfeer kreeg. Het maakte niet uit of
de baby vredig lag te slapen, of boos lag te huilen:
het bezorgde menigeen een brok in de keel van ontroering.
Het is nu al zover dat verschillende (groot)ouders hebben
aangeboden om hun pasgeboren (klein)kind in de krib te
leggen. Het belooft ook dit jaar dus weer een sfeervolle
kerstviering te worden. Het bijeen gestroomde publiek
wordt onthaald met sfeervolle muziek van de kurketrekkers,
Amicitia en Adri Vlooswijk en kan zich te goed doen aan
warme oliebollen, koffie of glühwein. Een groep creatievelingen heeft prachtige kerststukjes gemaakt, die
verkocht worden ten bate van de kinderboerderij.

De kerstviering op de kinderboerderij vindt plaats op
zaterdag 19 december van 17.15- 20.00 uur.
Verzamelen voor de lichtjesoptocht om 17.00 uur bij
basisschool de Terebint in Wamel.

RABOBANK KASCLUBACTIE LEVERT KINDERBOERDERIJ EEN MOOI BEDRAG OP.

Rabobank West Maas en Waal had deze zomer een flink
geldbedrag beschikbaar gesteld voor clubs en verenigingen in de regio. Tijdens de Rabobank clubkasactie konden
leden van de Rabobank stemmen op hun favoriete club.
Het geld werd naar rato verdeeld. Dat de kinderboerderij
bij veel inwoners van Maas en Waal hoog op de ranglijst
van populaire clubs staat, blijkt wel uit het bedrag van
€ 2297, - dat deze actie heeft opgeleverd.

Alle stemmers worden van harte bedankt voor hun
positieve reactie. Het geld zal goed besteed worden.

KENNISMAKEN MET
VRIJWILLIGSTER RIA
KONINGS

Ria Konings is mijn naam en ik
woon in Beneden-Leeuwen.
Ik ben getrouwd met Bert, we
hebben twee kinderen en vijf
kleinkinderen. Sinds een paar jaar
geniet ik van mijn pensioen en ben
ik o.a. vrijwilliger bij de Kinderboerderij en de Driestroom. Bij de kinderboerderij maak
ik elk jaar kerststukjes voor de kerstmarkt. Ook de kinderfeestjes ondersteun ik als vrijwilliger. Ik vind dit allemaal
leuk om te doen en hou daarmee ook de kinderboerderij mede in stand. Wij kwamen en komen vaak met de
kleinkinderen in de boerderij. De geiten, schapen en niet
te vergeten Jochem de ezel. Aanvankelijk waren de kinderen terughoudend, maar later was Jochem een echte
vriend. Bij de Driestroom ben ik niet vast ingeroosterd.
Ik kom er onregelmatig, maar ik kan er altijd wel wat
hand- en spandiensten verrichten, herstelwerkzaamheden van de kleding, boodschappen doen.
In het eerste jaar heb ik de kleding in orde gemaakt voor
de kerstgroep. Erg uitdagend werkje om met minimaal
materiaal een maximaal resultaat te behalen. Het is
leuk om cliënten om je heen te hebben, het zijn zo’n
geweldige en vooral spontane mensen waar ik van geniet.

DIERENWEETJE.

Vrijwel dagelijks krijgen kinderen de vermaning te
horen dat ze netjes moeten drinken. Ze moeten
daarbij maar geen voorbeeld nemen aan de dieren,
want als dieren drinken maken ze er vaak zootje van.
Een konijn dat water in een bakje aangeboden krijgt,
zal het bakje omkiepen of volgooien met houtkrullen
en hooi. Een tuitfles is een oplossing, dan krijgt hij
zijn drinken druppelsgewijs, zonder het te verspillen.
Maar vaak is het konijn ongeduldig en rammelt zo
hard met de fles dat zijn baasje er last van heeft.

WENSKAARTEN IN NIEUWE HUISSTIJL.

Dorine Epping heeft een aantal wenskaarten ontworpen
in de nieuwe huisstijl. Setjes kaarten worden tijdens de
kerstviering te koop aangeboden en zijn ook daarna nog
verkrijgbaar op de kinderboerderij.
Er zijn 6 verschillende setjes met 5 vrolijke kaarten.

De prijs per setje is 3 euro.

Als honden of katten drinken, likken ze het water op
met hun tong, waardoor het in de rondte spat.
Ook leeuwen, tijgers en wolven drinken op zo’n
lawaaierige en onsmakelijke manier. Hoefdieren doen
het anders. Kijk maar naar paarden, ezels, geiten of
kamelen: zij zuigen het water naar binnen zonder een
druppeltje te spetteren. Toch zijn ook zij geen goed
voorbeeld voor mensenkinderen, omdat ze na het
drinken vergeten om hun mond te sluiten, waardoor
een deel van het water er zo weer uit loopt.

NIEUWE SCHUILSTAL IN DE WESTWEI

Dank zij een financiële gift door een vriend van de kinderboerderij was het de afgelopen maanden mogelijk om een
belangrijke uitbreiding van dierenverblijven te realiseren.
Achteraan de paardenstal in de westhoek van het terrein
is een schuilhok gebouwd voor de schapen en de dwerg-os
Floyd. Genius achter de bouwplannen is vrijwilliger Piet van
Abeelen. Hij heeft de voorstellen getekend, de vergunningen geregeld, de inkoop van materialen verzorgd, de bouw
gecoördineerd en ondanks zijn leeftijd (Piet is een 70+er)
heeft hij niet geschroomd om zelf op het dak te klimmen
voor de nodige timmerwerkzaamheden. Piet doet zijn
(vrijwilligers)werk vol passie en met grote nauwkeurigheid.
Een bouwwerk dat door Piet van Abeelen gebouwd wordt,
klopt tot in de kleinste details: alles past, geen spijker,
schroef of latje zit op de verkeerde plaats. Met Wim van
Rossum, Jan Koolhout en Leo Bouwman heeft hij flink wat
discussie gevoerd. Ze hebben samen een mooi stuk werk
afgeleverd. De nieuwe schuilstal past zo goed op de kinderboerderij, dat het menigeen niet eens opvalt dat de uitbreiding heeft plaatsgevonden. Behalve natuurlijk de dieren:
zij zijn maar wat blij met hun nieuwe onderkomen.

REGEREN IS VOORUIT ZIEN.

Hoewel de winter nog moet beginnen, wordt er nu al
rekening gehouden met de lente. De schapen en geiten
zijn nu al in contact gebracht met de ram en de bok.
Als de ooien en germpjes nu gedekt worden, worden
hun lammetjes ruim voor de jongdierendag geboren.

IN MEMORIAM CORRIE VAN GELDER

Op 26 september 2015 is onze vrijwilligster Corrie van
Gelder overleden. Corrie was vaak op de kinderboerderij
te vinden en daardoor een bekende verschijning voor
medewerkers, vrijwilligers, bezoekers en dieren.
Wij wensen Ron van Valburg, familie en vrienden veel
sterkte met dit grote gemis.

DIGITALE NIEUWSBRIEF

GEZOCHT: BESTUURSLEDEN EN VRIJWILLIGERS VOOR DE WEEKEINDDIENST

Het bestuur van de kinderboerderij heeft plaats voor
nieuwe bestuursleden: vrijwilligers die constructief mee
willen denken over de organisatie van het dagelijks reilen
en zeilen op de boerderij worden gevraagd zich te melden.
Ook wordt er uitgekeken naar enthousiaste mensen die
naar vermogen mee willen draaien in de weekeinddienst
(bij toerbeurt, bijvoorbeeld een ½ dag in de 4 weken).
Dieren voeren, koffie zetten en bezoekers ontvangen
zitten in het takenpakket.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Wim van
Rossum (tel 0487-501735) of op zaterdagochtend langs
komen op de kinderboerderij om een keer mee te lopen.
Opgeven kan ook bij Jan van der Cruijsen tel 0487-501343
of janvandercruijsen@kpnmail.nl

Alle vrienden waarvan het e-mailadres bekend is, krijgen de nieuwsbrief
per e-mail toegestuurd. Op deze wijze besparen wij geld en het milieu.
Wilt u liever een papieren nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mailtje met
uw gegevens naar kinderfeestjes@kibowa.nl of bel naar 06-42850346.
Degene onder u die een papieren nieuwsbrief krijgen, maar graag de digitale
nieuwsbrief willen ontvangen, vragen wij een berichtje met adresgegevens te
sturen naar kinderfeestjes@kibowa.nl

