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DE KERSTVIERING KAN WEER NIET DOORGAAN,
HOPELIJK DE VERKOOP VAN KERSTSTUKKEN WEL
De voorbereidingen voor de kerstviering waren al in volle
gang, maar de feestcommissie heeft naar aanleiding van de
nieuwe coronamaatregelen moeten besluiten dat het feest
niet door kan gaan.
Dus geen lichtjesoptocht door het dorp, geen sfeervolle
muziek, geen levende kerststal, geen kerststallententoonstelling, geen kerstloterij.
Wél wordt de kinderboerderij feestelijk versierd en zullen
er prachtige kerststukken verkocht worden tijdens de
openingsuren op zaterdagmorgen 18 december en zondagmiddag 19 december. De verkoop vindt buiten plaats en er
zal een coronaveilige looproute worden uitgezet.
Omdat het niet zeker is of de coronamaatregelen nog verder worden aangescherpt,
raden wij iedereen aan om de regionale pers en sociale media in de gaten te houden,
om te zien of de verkoop van kerststukken wel door kan gaan.

WAMEL IN DE BLOEMETJES
De jaarlijkse plantenactie van de kinderboerderij is ook
in 2021 weer een succes gebleken. Heel veel mensen
hebben online in de vernieuwde webshop of via het
antwoordformulier plantjes besteld, die door vrijwilligers
aan huis gebracht werden. Van al die kleurige plantjes
fleurde Wamel (en verre omgeving) enorm op.
Naar aanleiding van de plantenactie, werd op de facebookpagina van de kinderboerderij een fotowedstrijd
uitgeschreven: “Vanaf deze week staat Wamel in de
bloemen. Heb jij ze al ontvangen? Plaats je mooie creatie
via Messenger. De mooiste foto verdient een doosje verse
eieren van de kinderboerderij!!”
Uiteindelijk arriveerden er verschillende inzendingen
waarop de bloemenpracht goed tot uiting kwam.
Bijna vijftig facebookbezoekers hebben gestemd en een
zeer grote meerderheid van de stemmen ging naar foto 2
van Jacqueline Donkers. Zij heeft haar verse eitjes dus
ruimschoots verdiend.

NIEUWE ROL VOOR TROUWE VRIJWILLIGSTER RIA BOUWMAN
Vrijwilligers zijn voor de kinderboerderij van onschatbare
waarde: mensen met elk hun eigen specialisatie, die zich
op alle niveaus binnen de organisatie verdienstelijk
maken. De een is handig met gereedschap, de ander is
goed in het verzorgen van de dieren, een volgende kan
goed overweg met administratie en financiële zaken,
weer een ander geeft voorlichting aan grote of kleine
groepen kinderen of organiseert een kinderfeestje.
Er zijn mensen die zorgen dat de kinderboerderij er altijd
piekfijn bij ligt, die hem inrichten voor evenementen of
die zorgen voor de catering tijdens activiteiten.
Allemaal dragen ze hun steentje bij om van onze
kinderboerderij een plek te maken waar het fijn is om te
vertoeven. Zo is ook Ria Bouwman al jaren actief op de
kinderboerderij. Als bestuurslid regelde zij dat heel veel
zaken vlotjes konden verlopen: zij organiseerde de
knuffellessen, het verspreiden van huis-aan-huisfolders
voor diverse acties, de catering tijdens evenementen en
nog veel meer. Hoewel Ria vaak op de achtergrond bezig
was, zorgde zij ervoor dat alles gesmeerd liep.

Ria en haar man Leo gaan graag op vakantie en ze merkte
dat de verantwoordelijkheden op de kinderboerderij
haar daarbij weleens in de weg zaten. Deze zomer heeft
ze daarom besloten dat ze meer tijd voor zichzelf, Leo
en de (klein)kinderen wil
vrijhouden en legt ze haar
functie als bestuurslid neer.
Maar gelukkig blijft ze het
team wel versterken als
vrijwilliger. Ze blijft, waar
mogelijk, helpen bij evenementen. En dat is maar
goed ook! Want wat moet
de kinderboerderij beginnen zonder zo’n sterke
kracht als Ria Bouwman?

KENNISMAKEN MET VRIJWILLIGER LINDY VAN DE BOs
Lindy van den Bos (47) woont in Wamel, is getrouwd en
heeft een zoon van 17 jaar. Ze heeft 23 jaar een modezaak
gehad. Toen ze daar 1 ½ jaar geleden mee stopte, dacht
ze dat het fijn zou zijn om de tijd aan zichzelf te hebben.
Dat was het ook… heel even. Al na 4 maanden ging ze
googelen om te kijken hoe ze zich op een leuke manier
nuttig kon maken. Omdat ze “houdt van oude mensen”
kwam ze terecht bij Saar-aan-huis, een organisatie die
oudere mensen helpt met zaken waar de thuiszorg geen
tijd voor heeft. Nu houdt ze twee keer per week een
oudere man gezelschap bij de warme maaltijd en lezen ze
samen de krant. Ook is ze “oppas” van een oudere dame,

wanneer de vaste mantelzorgers weg moeten.
En soms overnacht ze bij ouderen die ’s nachts niet
alleen kunnen zijn, maar wachten op een permanente
oplossing. Ze vindt het heerlijk om te doen. Maar het bleef
niet slechts bij oude mensen. Om de drie weken komt er
een meisje van ‘s Heeren Loo bij Lindy op visite.
Samen doen ze leuke dingen: naar de bieb, winkelen,
ijsje eten. En soms helpt Lindy ook nog een handje mee bij
activiteiten op de groep.
Toen Ria Bouwman vroeg of Lindy wat vrijwilligerstaken
op de kinderboerderij wilde overnemen, was Lindy meteen
enthousiast. Ze houdt van aanpakken, maar niet van “de kar
trekken”. Dat heeft ze lang genoeg gedaan toen ze de winkel
had. De kinderboerderij heeft een speciaal plekje in haar
hart. Ze wil daarom graag bijspringen, maar ze wil geen
bestuursfunctie. Inmiddels heeft ze meegekeken met een
kinderfeestje, heeft ze het verspreiden van de folders voor
Rabobankclubactie op zich genomen, heeft ze geholpen
met het voorbereiden van de vrijwilligersavond en nu kijkt
ze uit naar de kerstviering. Al die jaren dat ze een winkel
had, waren daar de extra koopzondagen en was er geen tijd
om een kijkje te nemen op het gezellige Wamelse kerstfeest. Het lijkt haar geweldig om daar actief aan mee te
mogen werken.
Helaas zal ze daarvoor nog een jaartje moeten wachten.
Als vrijwilligers van de kinderboerderij zien we graag dat
deze positieve kracht het team nu al komt versterken.

RABOBANK CLUBSUPPORT-ACTIE WEER EEN GROOT SUCCES!
Leden van de Rabobank hebben weer massaal gestemd
voor de kinderboerderij. De actie RaboClubSupport
leverde maar liefst € 2157,- op. Heel veel dank daarvoor.
Het geld wordt gebruikt voor onderhoudswerkzaamheden: Naast het schilderwerk ook onderhoud aan het
hekwerk. Daarnaast willen we de omgeving bij de
hooiberg een flinke opfrisbeurt geven en zijn de speeltoestellen aan vervanging dan wel een herkeuring toe.
Naast het onderhoud is er ook continue geld nodig voor
het voer en bijvoorbeeld de dierenarts.

Hartelijk dank
voor jouw stem!

SPELLETJESOCHTEND IN PLAATS VAN JONGDIERENDAG
Omdat dit jaar een jongdierendag niet mogelijk was, maar
er al wel activiteiten voor kinderen georganiseerd konden
worden wanneer er geen ouders bij aanwezig zouden zijn,
is er gekozen voor een spellletjesochtend voor kinderen
van de Wamelse basisscholen. Op zondag 16 mei was het
zover. Wat was het heerlijk om al die vrolijke snoetjes weer
binnen de poort van de kinderboerderij te zien.
Sommige vonden het nog een beetje spannend zonder
papa of mama, maar Amy, Liv, Marit, Jill, Sara, Ise en Anne
stonden klaar om ze op te vangen. De spellen boerengolf,
dierendomino, hoefijzer werpen, ei en keutels raden, koe
melken en blikken gooien werden enthousiast gespeeld.
En tussendoor vrij spelen en een lekker zakje chips met
limonade. Wij vonden het heel fijn dat jullie er waren.

GEZELLIGE VRIJWILLIGERSAVOND
Belangrijke redenen waarom mensen vrijwilligerswerk
doen, zijn: een bijdrage leveren aan de gemeenschap,
nuttig tijdverdrijf en….de gezelligheid.
Aan die gezelligheid was geen gebrek tijdens de jaarlijkse
vrijwilligersavond op 3 september. Alle vrijwilligers waren
blij dat ze elkaar na een lange afwezigheid weer eens
konden ontmoeten. Adrie Vlooswijk had een muziekquiz
voorbereid en er werden (bij wijze van teambuilding)
constructies gebouwd van spaghetti en marshmallows.
De snackmobiel zorgde dat de inwendige mens ook
genoeg aandacht kreeg. Er werd gelachen en gekletst.
Deze avond bevestigde hoe fijn het is om na zo’n lange
tijd weer samen te kunnen zijn.

WERK AAN KINDERBOERDERIJ GAAT DOOR MET UW HULP
Afgelopen periode is de kinderboerderij langdurig
gesloten geweest voor publiek. Maar dat wil niet
zeggen dat het werk van bestuur en vrijwilligers heeft
stil gelegen. Achter de schermen is er hard gewerkt.
Er is veel onderhoud verricht, oa aan schilderwerk.
En er zijn nieuwe plannen ontwikkeld om de kinderboerderij aan te passen aan de eisen van de huidige tijd.
Uitbreiden van de veestapel, uitbouw van onderkomens,
herinrichten van gebouwen zoals de hooimijt. Er zijn
veel ideeën, die in de komende tijd worden uitgewerkt.
Heeft u als gebruiker / bezoeker van de kinderboerderij
realiseerbare wensen of goede ideeën?
Wij horen ze graag van u.
Om alle plannen te realiseren is geld, materiaal en mankracht nodig. Lijkt het u leuk om als vrijwilliger uw handen
uit de mouwen te steken? Wij voegen u graag aan ons
team toe. Heeft u materialen waarvan u denkt dat wij
ze goed kunnen gebruiken? Of wilt u de kinderboerderij
financieel steunen? Wij horen graag wat u ons te bieden
heeft. U kunt te allen tijde contact opnemen met het
secretariaat: secretariaat.kibowa@gmail.com.

HOOI OOGSTEN
De zorg voor de dieren is de belangrijkste taak op een kinderboerderij.
Jaarlijks wordt er heel wat voer, hooi
en stro het erf op gereden en de mest
weer afgevoerd.
We hadden dit jaar een extra perceel
om te oogsten, het perceel op de hoek
Nieuweweg/v Heemstraweg van de
familie Kostwinder. Nu kunnen de
dieren weer een paar maanden vooruit.

KINDERBOERDERIJ ZOÖNOSEVRIJ
Een zoönose is een infectieziekte die van dier op mens kan
overgaan. In Nederland voorkomende zoönosen zijn COVID-19,
de ziekte van Lyme, Q-koorts, toxoplasmose, salmonellose en
vogelgriep. Ongeveer twee derde van de verwekkers van infectieziekten is afkomstig van dieren.
Om te voorkomen dat ziekten worden overgedragen van de
dieren naar de mensen tijdens bezoek aan de kinderboerderij,

worden er strenge voorzorgsmaatregelen
genomen op gebied van gezondheid van de
dieren en hygiëne van dieren en bezoekers.
Deze maatregelen worden jaarlijks getoetst
door de Gezondheidsdienst Dieren.
Ook dit jaar is de kinderboerderij ruimschoots
door de keuring heen gekomen. Met trots
dragen wij het keurmerk “Zoönosenvrij bedrijf.”

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 als 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

