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KERSTVIERING OP ZATERDAG 15 DECEMBER 2018
De pepernoten en kerstversiering liggen al maanden in de
winkels. Al die jd is de ac viteitencommissie ook bezig
met het voorbereiden van het mooiste evenement van
het jaar: de kerstviering op de kinderboerderij in Wamel.
Net als voorgaande jaren wordt er gestart met een
sfeervolle optocht door het dorp. Verzamelen hiervoor
vanaf 16.45 uur bij basisschool de Terebint, vertrek is
om 17.00 uur. De optocht zal bestaan uit kerstgroep van
deelnemers van het dagcentrum, er zullen dieren meelopen en hopelijk ook heel veel kinderen en hun (groot)
ouders. In zo’n bonte stoet mogen de lampionnen en
lichtjes natuurlijk niet ontbreken. Daarom worden er op
de kinderboerderij vanaf 7 december lampionnen met
een lichtje verkocht voor € 3,Let op! De voorraad is beperkt.
Eenmaal op de kinderboerderij zijn daar chocomel,
glühwein en oliebollen. Er is levende muziek van Adrie
Vlooswijk en “Nog Inne Keer.”
Tijdens het voorlezen van het kerstverhaal kan het publiek
een kijkje nemen in het stalletje met een heus kerstkind,
Maria, Jozef, de koningen, herders os, ezel en schapen.

Er zijn prach ge kerststukken en kerstkaarten te koop en op
de bovenverdieping is een exposi e ingericht van kerststallen
uit de hele wereld.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om op 15 december
op de kinderboerderij samen de kerstdagen in te luiden.

DWERGKOE GLENN (GENOEMD IN DE VOLKSKRANT)
IS BEVALLEN VAN DOCHTER GEESKE
Glenn, de grijze dwergkoe van de kinderboerderij, hee
de Volkskrant gehaald. Op 25 juli 2018 schrij Sylvia
Wi eman in haar column over de aanhoudende hi e in
het land van Maas en Waal en noemt daarbij ook Glenn:

‘Ik dacht aan die arme, hoogdrach ge dwergkoe,
op de kinderboerderij in het nabijgelegen Wamel.
Gelaten staat ze te wachten in die bloedhi e tot haar
kalf er eindelijk uit wil. Elke keer dat ik ga kijken lijkt
ze nóg dikker. Je kunt het kalf zien woelen in haar buik.
Ik heb zelf ook eens bij warm weer met een overdragen
zwangerschap gelopen, dus ik voelde met haar mee.
Zó erg voelde ik met haar mee, dat het zweet me nog
eens dubbel en dwars uitbrak’.
Toch moest Glenn nog een jdje haar vrachtje dragen.
Pas op 24 augustus 2018 is (geheel volgens de planning)
dochter Geeske geboren. Een prach g kal e dat zich
graag door de bezoekers laat bewonderen.

DIERENWEETJE
Mensen trekken in de winter een dikke jas aan.
Dieren dragen geen jassen, maar sommige dieren krijgen vóór de winter begint, meestal in de
herfst, een wintervacht.
Bekende voorbeelden zijn beren en muskusossen, maar ook koeien, paarden, schapen,
ka en, konijnen en zelfs vogels krijgen een
winterpakje!
Tijdens de rui wordt de zomervacht vervangen
door een winterse variant.
Een wintervacht bestaat uit stevige lange haren
die zorgen dat regen en sneeuw makkelijk afglijden en niet tot de huid door kunnen dringen.
Daaronder zit een dikke wollige ondervacht.
Tussen deze wollige haren zit veel lucht.
Lucht isoleert: het houdt de warmte vast
waardoor de dieren lekker warm blijven in de
winter.
Ook vogels maken zo’n isola elaagje aan.
Als het kouder wordt krijgen ze meer donsveertjes, waartussen veel lucht zit.

KENNISMAKEN MET VRIJWILLIGER ISE PELT
Wie de jeugd hee , hee de toekomst. Daarom zijn we
blij dat jonge mensen zich vrijwillig inze en voor de kinderboerderij. Ise bijvoorbeeld. Zij hee jdens kinderfeestjes,
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de jongdierendag en de knutselmiddag bewezen dat ze een
rus ge, handige hulp is die van aanpakken weet en goed met
kinderen om kan gaan. Ze stelt zich hier aan u voor:
‘Ik ben Ise, ik ben 14 jaar en zit in het 3e jaar van het VWO.
Ik woon in Wamel vlakbij de kinderboerderij met mijn vader,
moeder, zusje Xanne, Tommie de kat en 3 konijntjes.
Mijn favoriete dier op de kinderboerderij is de Vlaamse Reus.
Daar hebben we er ook eens 1 van gehad, onze ‘Nijntje’.
Die naam hee hij al jd gehouden ook nog nadat hij
reuzegroot was geworden.
Ik vind knutselen, tekenen en spelen met kinderen erg
leuk en ik heb sinds kort een oppasadres.
Als iemand nog een adres weet waar ik kan oppassen in
Wamel dan kom ik graag eens kennismaken.
Bij de kinderboerderij help ik af en toe met kinderfeestjes,
de knutselmiddag of de jongdierendag. Daar mogen
ze mij al jd voor vragen, want dat vind ik superleuk!’

DIVERSE GIFTEN EN ACTIES MAKEN VERVANGING OVERKAPPING MOGELIJK.
Vanaf de opening van de kinderboerderij Wamel in 2000
hebben er door de jaren heen diverse uitbereidingen plaatsgevonden aan gebouwen en afrasteringen. Zo werd in 2005
het hoofdgebouw aan de Noord-Oostgevel voorzien van een
zeildoekoverkapping, als beschu ng voor onze bezoekers,
deelnemers van De Driestroom en bij ac viteiten. Die zeildoekoverkapping hee ruimschoots haar diensten bewezen
en is niet meer weg te denken bij de kinderboerderij, maar is
na ruim 13 jaar aan vervanging toe. Het bestuur is voornemens om de zeildoekoverkapping te vervangen in een
vaste overkapping met nagenoeg dezelfde afme ngen en
voorzien van dakpanproﬁelplaten (kleur antraciet).
De jaarlijkse inkomsten en uitgaven die nodig zijn om de
kinderboerderij draaiende te houden, zijn tot nu toe met
elkaar in evenwicht. Een grote bouwtechnische aanpassing
zoals de overkapping kost veel geld en kan niet geﬁnancierd
worden uit de jaarlijkse inkomsten. Daar zijn extra fondsen
voor nodig. Gelukkig zijn er veel mensen en organisa es
die de kinderboerderij een warm hart toedragen en de
s ch ng willen steunen met schenkingen of ac viteiten.

Leden van de Rabobank stemden jdens de clubkasac e
massaal op de kinderboerderij, hetgeen een cheque van
€ 1736,- opleverde.

Verder waren er ook verschillende ac es die dank zij de
inzet van de vele vrijwilligers geld in het laatje brachten,
zoals de plantenac e voor Moederdag (€ 2009,80) en
twee ochtenden waalju en (€ 500).

Rotaryclub Wamel-Maas en Waal schonk de € 3800,- die zij
gewonnen hadden met de Botary roeiwedstrijd.

Kantoor- Schoolshop De Rijk uit Beneden-Leeuwen vierde
haar 50 jarig jubileum en ontving geen cadeaus maar vroeg
om dona es. Dat bracht € 3000,- op voor de kinderboerderij.

Het wachten is nu op de vergunning.
Zodra die er is, kunnen de bouwvakkers
(veelal vrijwilligers) aan de slag.

KAARTEN KNUTSELEN IN DE HERFSTVAKANTIE
Op de woensdag jdens de herfstvakan e hebben zich 24 kinderen
gemeld voor de knutselmiddag op de zolder van de kinderboerderij.
Onder de bezielende leiding van 8 vrijwilligers hebben de kinderen
een enorme voorraad wenskaarten geknutseld. Daarvoor werden
allerlei materialen en verschillende technieken gebruikt. Het was
een gezellige middag. Het resultaat was overweldigend mooi.

NIET VOEREN AUB
Er hangen nu bordjes op de hekken met de tekst
‘NIET VOEREN AUB’. Helaas is dit voerverbod hard nodig.
Mensen willen de dieren graag verwennen met brood,
ren
groenten- en fruitafval. Dat lijkt onschuldig, maar de dieren
ondkrijgen veel te veel voer en dat is niet goed voor hun gezondjn
heid. Vaak zi en er ook producten bij die niet geschikt zijn
voor dieren, die beschimmeld zijn, of zelfs rot. Hierdoor iss
al een paar keer een dier erns g ziek geworden.
Daarom het verzoek geen voer over het hek te gooien.
Op de kinderboerderij krijgen de dieren voer met een
aangepaste samenstelling voor elke diersoort.
Ook krijgen zij geselecteerde groenten voor de noodd
zakelijke opname van vitamine C. Daarnaast wordt brood
te drogen gelegd in de droogkast, zodat het niet kan
schimmelen. Bezoekers mogen het gedroogde brood
(in kleine hoeveelheden) voeren aan de dieren in de
knuﬀelwei. De pony en de ezels mogen in geen enkel
geval gevoerd worden. Zij zijn zeer gevoelig voor
bedorven of ongeschikt eten.

KENNISMAKEN MET DE BOERGEIT
De Boergeit is een geitenras dat begin 1900 ontstaan is in
Zuid-Afrika door Nubische geiten te kruisen met Europese
en Indische geiten. De naam verwijst naar de Afrikaners die,
vanwege hun agrarische achtergrond bij de kolonisering van
Zuidelijk Afrika, ook wel Boeren worden genoemd.
Door natuurlijke selec e ontstond een geitenras dat onder
de moeilijke omstandigheden in Zuid-Afrika kon overleven.

De wi e vacht reﬂecteert het zonlicht, terwijl de roodbruine a ekening de kwetsbare plekken rond de ogen,
neus, oren en onder de staart tegen het zonlicht
beschermt. Door de bespiering en de sterke benen
kunnen boergeiten op heuvelige en dichtbegroeide
plaatsen grazen.
De boergeit hee een grote vruchtbaarheid en een
hoge groeisnelheid. De lammeren komen jdens de
eerste drie maanden 200 tot 250 gram per dag aan.
Als ze 3 maanden oud zijn, wegen ze ongeveer 24 kg.
Door de geringe melkproduc e worden boergeiten
niet gemolken, maar worden gehouden voor landschapsbeheer en vleesproduc e. De boergeit kan zich goed
aanpassen aan verschillende klimaten en terreinen.
Ze worden, naast schapen, ingezet bij de begrazing van
natuurgebieden.
De bokkengeur die boerbokken verspreiden is minder
penetrant dan bij andere rassen.

KINDERBOERDERIJ DIGITAAL
Al enige jaren is de kinderboerderij digitaal te bereiken via website www.kibowa.nl en op
facebook. U kunt ons per email bereiken op info@kibowa.nl . Voor informa e over kinderfeestjes mailt u naar kinderfeestjes@kibowa.nl
Vrienden van de kinderboerderij die graag de digitale nieuwsbrief willen ontvangen, vragen
wij een berichtje met adresgegevens te sturen naar kinderfeestjes@kibowa.nl.

