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SAMEN MAKEN WE VAN WAMEL HET
FLEURIGSTE DORP VAN NEDERLAND
Nu mensen al zo lang aan huis gebonden zijn, is de tuin
een belangrijke rol gaan spelen. Hoe meer bloeiende
bloemen in de tuin, hoe meer vreugde van het buitenleven. Mensen die hun tuin op willen fleuren of die
hun moeder met Moederdag willen verwennen met
prachtige geraniums of veelkleurig perkgoed, kunnen
plantjes bestellen bij de kinderboerderij in Wamel.
Net als vorig jaar is er geen plantjesmarkt op het terrein
van de kinderboerderij, maar worden de bestellingen
(ook buiten Wamel) bij u aan huis bezorgd. Bestellen
kan online met het bestelformulier op de website
https://www.kibowa.nl/bestellingen-plantenactie
of met het bestelformulier op de achterkant van de folder
die eind april huis aan huis verspreid wordt in Wamel.
Een kleine set á 3 planten kost € 5, een grote set á
7 planten kost €10,De planten worden tussen 1 en 8 mei (dus in de week
voor Moederdag) bij u thuis afgeleverd.

Wij hopen van harte dat u de kinderboerderij wilt steunen
door de aanschaf van prachtige geraniums en veelkleurig
perkgoed. Dan helpt u meteen ook mee om van Wamel
het fleurigste dorp van Nederland te maken.

JONGDIERENDAG UITSLUITEND VOOR KINDEREN
Twee jaar op rij geen jongdierendag op de kinderboerderij?
Dat mag niet gebeuren!
Toch zal het feest dit jaar niet door kunnen gaan, zoals we
van oudsher gewend zijn.
De activiteitencommissie is bezig met de organisatie van
een spelletjesdag voor de kinderen tot 12 jaar op zondag
16 mei 2021. Met een knipkaart in de hand kunnen ze op
het terrein van de kinderboerderij allerlei spelletjes doen.
Natuurlijk zullen er ook jonge dieren aanwezig zijn.
Ouders zijn niet toegestaan op het terrein, kinderen zijn
er de baas!! Er wordt gezorgd voor drinken en wat lekkers
en de deelname is gratis. Kinderen kunnen zich vooraf via
de mail aanmelden en krijgen dan een tijdsslot toegewezen.
Graag eventuele voedselallergieën doorgeven ivm de
traktatie.

Bij het ter persen gaan van deze nieuwsbrief zijn nog niet
alle details bekend, maar zodra er meer duidelijkheid is
zal het bestuur dat goede nieuws verspreiden via pers,
internet en huis-aan-huis-flyers. Houd u daarom Facebook
link, de website link, de lokale pers en uw brievenbus in
de gaten.

KERSTSTUKKEN KINDERBOERDERIJ
KRIJGEN EEN MOOIE BESTEMMING
Afgelopen jaar is er helaas geen kerstviering geweest op
de kinderboerderij. Dat was jammer voor alle mensen
die van gezelligheid én van mooie kerststukken houden.
Gelukkig werd er een manier bedacht zodat belangstellenden toch hun kerststukken konden kopen.
Alles was in kannen en kruiken: materiaal was verzameld,
vrijwilligers geronseld om de stukken te maken,
drukwerk was voorbereid, persberichten geschreven.
En toen werden de coronamaatregelen door de regering
dusdanig aangescherpt dat het bestuur besloot dat het
niet mogelijk was om op een verantwoorde manier kerststukken te verkopen. De hele actie werd afgeblazen.
Toch zijn alle goede voorbereidingen niet voor niets
geweest. De bloemschikkers zijn keihard aan het werk
gegaan om een aantal éxtra mooie kerststukken te maken
voor een heel speciale doelgroep: de vrijwilligers van de
kinderboerderij! Het bestuur is bij de vrijwilligers thuis
langs gegaan (natuurlijk op gepaste afstand) om hen met
zo’n kunstwerkje te bedanken voor hun inzet in de afgelopen jaren.

WERK GAAT GEWOON DOOR
Ook nu er geen bezoekers op de kinderboerderij komen,
moet daar gewerkt worden. Dieren hebben altijd
verzorging nodig. Vrijwilligers draaien ondanks de lockdown hun diensten. Deelnemers van het dagcentrum
zijn gelukkig ook van de partij. Voeren, stallen uitmesten,
vegen; het gaat allemaal gewoon door.
Publiek dat buiten om het terrein wandelt, ziet dat alles
er nog pico bello bij ligt en kan zich vertederd vergapen
aan de bokkensprongen van de lammetjes.
Want in de hoop dat het publiek snel weer op het
terrein mag komen, zijn een aantal geiten en schapen
net als andere jaren in de herfst al gedekt. Nu kan men
in de lente toch het nieuwe leven begroeten.
De kinderboerderij is al ruim twee decennia in gebruik
en in die periode hebben gebouwen en omheining wel te
lijden. Elk jaar wordt er een onderhoudsklus aangepakt.
Ook in coronatijd ligt het onderhoudswerk niet stil.
Het hekwerk tussen de oost- en west wei (dus van de
boerderij naar de van Heemstraweg) is vervangen.
De werkzaamheden konden worden uitgevoerd dankzij
‘zelfredzaamheid’ van onze vrijwilligers in prima samenwerking met firma van Wijk. Dit maakt dat de werkzaamheden vlekkeloos en tegen beperkte kosten zijn verlopen.

GIFT FORT KRUIWAGENONDERDELEN
Voor goed werk heb je goed gereedschap nodig. Daar weten ze
alles van bij Altrad Fort bv in Tiel, waar onder andere degelijke
kruiwagens worden geproduceerd. Dhr. P van den Hoff,
vertegenwoordiger van dat bedrijf, zag dat de kruiwagens op de
kinderboerderij wel een opknapbeurt kunnen gebruiken en daarom heeft de fabriek een aantal kunststof buitenbakken, banden
en assen geschonken. Vanaf vandaag wil iedereen wel met zo’n
fijne kruiwagen werken. Medewerkers (en dieren) en zijn zichtbaar verheugd en danken Altrad Fort voor deze mooie gift.

DIERENWEETJE

Wanneer in het vroege voorjaar de dagen beginnen
te lengen, beginnen de kippen weer te leggen.
In deze periode komen jonge haantjes van het
afgelopen jaar in hun prachtkleed met fier opgeheven staartveren. Zij veranderen niet alleen van
uiterlijk, maar ook van gedrag. Haantjes die de
hele winter broederlijk naast elkaar óp stok gingen,
krijgen het nu met elkaar áán de stok. Ze rennen op
elkaar af, botsen met hun borst tegen elkaar, pikken hun concurrent in de veren en proberen elkaar
te bezeren met de scherpe sporen aan hun poten.
Ze maken daarbij een heleboel kabaal. Ook naar
mensen toe kan een haan zich in deze periode wel
eens onaardig gedragen. Op een kinderboerderij
is dat natuurlijk niet handig. Hanen krijgen door
hun imponeergedrag
wel eens een slechte
naam, terwijl de meeste
van hen zich naar
mensen toe heel
aanhankelijk opstellen
en zelfs heel aaibaar
blijken te zijn.
Andere dieren op de kinderboerderij die imponeergedrag vertonen, zijn de duiven. De doffers pronken
voor hun duivinnen met opgeheven borst en veel
knikbewegingen en koergeluiden. Andere doffers
worden door geduw met
borst en vleugels van de
voederplaats gejaagd.
Wanneer de duiven
overvliegen, slaan ze
extra hard met hun
vleugels tegen elkaar,
wat het typerende klapperende geluid geeft.

Ook cavia’s kennen imponeergedrag, bijvoorbeeld
wanneer de rangorde in de groep opnieuw moet
worden vastgesteld. De cavia’s lopen dan op hoge
poten langzaam heen en weer of om elkaar heen.
De haren op hun rug en nek staan overeind en ze
klappertanden.
Er kunnen soms een
paar beten volgen, maar
die zijn meestal in de
vacht en niet in het vlees.
Het gevecht eindigt als
er één erkent dat hij de
verliezer is.
Zelfs konijnen die in een groep leven, kennen een
rangorde. Kijk maar eens bij de groep grote Franse
hangoorkonijnen onder de hooimijt op de kinderboerderij. Aan het gedrag tijdens het wassen kan je
hiërarchie binnen een groep afleiden. Het konijn dat
gewassen wordt, is de dominante, degene die wast,
is de onderdanige. Soms gaat een konijn over de nek
van een ander heen liggen om dominantie te tonen.
Zij kunnen het vaak zonder vechten af. Toch komt
het soms bij konijnen onderling wel tot een gevecht,
waarbij ze bijten en met hun sterke poten harde
klappen uitdelen. Naar mensen toe kunnen met
name de jonge rammelaars (mannetjes) zich
wel eens chagrijnig
gedragen. Ze grommen
dan en (dreigen te)
krabben. Nadat hun
eerste rammeltijd
voorbij is, verandert
het gedrag en blijken
de rammelaars vaak
liever dan de voedsters
(vrouwtjes).

KENNISMAKEN MET VRIJWILLIGERS
MARTIN EN RIET VAN DINTEREN.
Omdat ze deel uit willen maken van de Wamelse gemeenschap, doen Martin (65) en Riet (66) van Dinteren allebei
vrijwilligerswerk (Riet bij de Driestroom, Martin op de
kinderboerderij). Riet is van oorsprong een echte
Wamelse, heeft zo’n 25 jaar elders gewoond voor ze hier
weer terug kwam. Martien woont sinds 15 jaar in Wamel
en zegt dat hij zich hier nu meer thuis voelt dan in Puiflijk,
waar hij 50 jaar gewoond heeft. Riet werkte 36 jaar bij
ziekenhuis Rivierenland toen ze
door reorganisatie en lichamelijke
klachten haar baan kwijtraakte
en via werkbedrijf Breed bij Looka-look (van de snoepjes!) aan
de slag kon. Ze werkte daar met
mensen met een beperking.
Toen Ans Zondag haar 3 jaar
geleden uitnodigde een keer
koffie te komen drinken op het
dagcentrum van de Driestroom,
bleek dat zo gezellig dat ze besloot
er vrijwilligster te worden. Omdat
ze in de risicogroep valt, is ze er
door corona nu al een hele tijd niet geweest. Riet mist
de cliënten erg. Zodra het telefoontje komt dat ze weer
kan beginnen, is ze weer van de partij. Tot die tijd houdt
ze zich bezig met diamond painting, breien en wandelen.
Het lijkt erop dat koffie drinken een goede invloed heeft
op dit koppel, want toen Martin 2 jaar geleden met zijn
echtgenote een bakkie ging doen op het dagcentrum
werd hij meteen gestrikt als vrijwilliger voor de weekeinddiensten op de kinderboerderij. Martin houdt van dieren,
van klussen en omdat één van zijn drie kinderen uit zijn
vorige huwelijk gehandicapt is, weet hij hoe hij om moet
gaan met mensen met een beperking. Hij vindt het mooi
om te zien hoeveel plezier de cliënten hebben in hun

omgang met de dieren. Eind 2020 stopte Martin met zijn
werk als “monteur water” bij Vitens, maar hij hoefde
zich niet te vervelen. Klussen, groenten telen en biljarten
zijn geliefde bezigheden. Toen op de kinderboerderij een
vrijwilliger ziek werd en er daardoor door de week hulp
nodig was bij de verzorging van de ezels, pakte Martin
dat op. Hij heeft namelijk jarenlange ervaring met de
verzorging van paarden.

VERZOEK OM E-MAILADRESSEN

nieuwsbrief naar onze vrienden is moeilijker nu 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.

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

Nu loopt hij elke dag even langs de kinderboerderij met
de vraag of hij ergens mee kan helpen. Niet paarden of
ezels, maar schapen zijn Martins lievelingsdieren.
Als puberjochie kreeg hij een ooi als vergoeding voor zijn
inzet bij het “kersen keren”. Vanaf die tijd heeft hij altijd
schapen gehouden. De ooien liet hij dekken, de mooiste
ooilammeren hield hij aan en de rest werd verkocht.
Schapen heeft hij niet meer. Hij houdt nu kanaries in zijn
zelfgemaakte volière op zijn zonnige terras.
Als er iets te vieren is op de kinderboerderij, zijn Riet en
Martin erbij: kerstviering, jongdierendag, waaljutten,
vrijwilligersbarbecue. Ze houden nu eenmaal van gezelligheid en zetten zich graag in voor het dorp.

Voor informatie over de kinderfeestjes op de kinderboerderij (na coronatijd) kunt u terecht op:
kibowa.kinderfeestjes@gmail.com

