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JONGE DIEREN DAG GROOT SUCCES.
Het was een prachtige dag op 6 juni 2004. Dat mooie weer was verdiend, want de deelnemers
van de Strang en de vrijwilligers van de kinderboerderij waren al dagen in de weer geweest,
om alles in orde te krijgen voor de jonge dierendag.
Er waren op die dag allerlei activiteiten gepland. Zo waren er demonstraties te zien van het
scheren van schapen, spinnen van wol, en behendigheid/ dressuur met honden. Kinderen
konden zich laten schminken, een ritje maken op een pony of rondrijden in een rijtuigje en
kregen gratis limonade. Natuurlijk werd er weer een traditionele caviarace gehouden. Er was
een groot aantal oude tractoren te bewonderen. Ook was er een demo en verkoop van oude
gebruiksvoorwerpen. Deelnemers van de Strang brachten hun zelfgemaakte producten aan de
man. Het geheel werd muzikaal omlijst door Adrie Vlooswijk en muziekgroep Jazeker.
Hoogtepunt van de
middag was het
bekendmaken van
namen voor de veulens
van ezel JochemSander en pony Omi.
Jochem en Sander van
Gelder waren speciaal
voor deze gelegenheid
naar Wamel gekomen.
De deelnemers van de
Strang waren als enigen
al op de hoogte van de
namen, maar zij wisten
het geheim tot het einde
toe te bewaren. Het
ezelsveulen heet nu
heel toepasselijk
Donkie en de
ponyveulen heeft de naam Mo gekregen.

ALTIJD WERK AAN DE WINKEL.
Hoewel de kinderboerderij er fantastisch bijligt, valt er altijd nog wel wat te verbeteren. Een
vaste groep vrijwilligers is week in week uit in touw om verbeteringen aan te brengen.
Hokken worden bijgebouwd, verbeterd, uitgebreid of opgeknapt. Ook aan de bestrating wordt
grote zorg besteed. Het deel van het terrein tussen de volière, het kippenhok en de houtgroep
is stevig onder handen genomen. De grond is daar erg drassig, waardoor het gras steeds kapot
gelopen werd. De grasmat is verwijderd, grond afgevoerd en de vakken zijn opgevuld met
grind. Het ziet er nu een stuk beter uit. De plantenbakken die er staan, zijn door de deelnemers
van het dagcentrum gemaakt en kunnen door het publiek gekocht worden.
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LIEDJE.
Er is een ezeltje geboren op de kinderboerderij.
Nu komt er in de ezelstal een ezelbedje bij.
Het eet en drinkt en plast en slaapt het kleine ding
Hiep Hiep hoera, voor de nieuweling!
Er is een veulentje geboren op
de kinderboerderij.
Nu komt er in de ponystal een
ponybedje bij.
Het eet en drinkt en plast en
slaapt het kleine ding
Hiep Hiep hoera, voor de
nieuweling!
Er is een kuikentje geboren op
de kinderboerderij.
Nu komt er in de kippenhok een
kuikenbedje bij.
Het eet en drinkt en plast en
slaapt het kleine ding
Hiep Hiep hoera, voor de
nieuweling!

OP DE KINDERBOERDERIJ IS HET EEN KOMEN EN GAAN VAN JONGE
DIEREN.
Er zijn dit voorjaar weer heel veel jonge dieren geboren. De meeste aandacht trokken wel de
beide veulens. Vol ongeduld heeft heel Maas en Waal gewacht op de komst van Mo en
Donkie. En het was de moeite van het wachten waard, want het zijn prachtige diertjes!
De veluwse heideschapen kregen twee rammetjes: Lambert en Tiny, de ouessantschapen
kregen twee ooien en een ram. Ook de geiten deden mee: de Hollandse landgeit kreeg twee
dochters: Dirkje en Dotje, de bonte geit een wit en een bont lam, de toggenburger geit Heidi
zorgde voor twee bokjes en de witte geit kreeg ook een lam in toggenburger kleuren. Zowel
bij de hangoorkonijnen als bij de hollandertjes zijn diverse jongen geboren en ook de cavia’s
lieten zich niet onbetuigd. De broedmachine leverde wel 6 x een grote groep kippenkuikentjes
af.
Dat is natuurlijk de mooiste attractie van de kinderboerderij: de jonge dieren die elk jaar
geboren worden. Maar dat betekent meteen, dat het ook erg vol wordt op het terrein. Door de
beperkte grootte, kan de boerderij maar een beperkt aantal dieren huisvesten. Elk jaar wordt
zorgvuldig de keus gemaakt, welke dieren kunnen blijven en welke moeten worden
afgevoerd. Kuikens, jonge konijnen en cavias’s, maar ook de kleine geitjes krijgen gelukkig
een goed tehuis bij dierenliefhebbers in heel Maas en Waal. Inmiddels is ook voor de kleine
Donkie een goed adres gevonden. Dat is ook wel nodig, want zijn moeder Jochem-Sander is
inmiddels al drachtig van nummer twee.
Op deze manier kunnen we elk jaar weer genieten van nieuw leven, zonder dat de
kinderboerderij uit zijn voegen barst.
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HOOG BEZOEK OP DE
KINDERBOERDERIJ.
Op 7 juli 2004 gonsde het op de
kinderboerderij van de spanning. Er
zou hoog bezoek komen: Adam
Curry, bekend van radio en tv! De
zakenman, soapacteur en diskjockey
bleek een man zonder sterallures.
Uren heeft hij op de kinderboerderij
doorgebracht. Hij liet zich
rondleiden over het terrein, dronk
op zijn gemakje koffie met de
deelnemers, ging op de foto met
iedereen die daar behoefte aan had
en vertelde over zijn eigen
veestapel. Hij was niet met lege
handen gekomen, want hij bracht
een grote tweewielige kruiwagen
mee die gevuld was met zakken
voer en ook nog een cheque ter
waarde van € 250. Dat kunnen we
op de kinderboerderij allemaal goed
gebruiken. Groot was zijn
waardering voor het aanzicht van en de sfeer op de kinderboerderij. Tijdens zijn programma
op radio Veronica, maakte hij later nog melding van zijn bezoek aan de schoonste en mooiste
kinderboerderij van Nederland. Het was een bezoek dat iedereen nog lang zal heugen.

KENNIS MAKEN MET
STAGAIRE MICHELLE VAN
DINTHER.
Michelle is 16 jaar, woont in BenedenLeeuwen en zit in de vierde klas van de
groenschool Helicon in Kesteren. Ze loopt
van 1 september tot eind december 1 dag in
de week stage op de kinderboerderij,
omdat ze later graag wil gaan werken met
dieren én met gehandicapten. Ze gaat
samen met de deelnemers de dieren
verzorgen (o.a. voeren, water verschonen,
hokken schoonmaken, tuin omspitten,
geiten buitenzetten) en moet daar dagelijks
een verslag van maken. Ook moet ze
tijdens haar stageperiode opdrachten
maken en die uitwerken tot een groot
verslag. Ze heeft het erg naar haar zin. De
sfeer is goed, de mensen zijn gezellig.

KENNIS MAKEN MET
STRANGDEELNEMER TWAN
JANSEN.
Twan woont in
Afferden. Hij is dol
op muziek. Hij draait
graag muziek op de
cd speler, maar speelt
ook zelf op keyboard
en accordeon . Op de
kinderboerderij vindt
hij het fijn om de
dieren te voeren en water te geven.
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HET PUBLIEK BLIJFT ENTHOUSIAST.
De kinderboerderij mag zich nog steeds verheugen op grote belangstelling van het publiek.
Iedere maand komen zo’n 500-600 bezoekers een kijkje nemen. Op een dag als de parkmarkt
zijn dat er wel 200 en tijdens de kerstviering zijn het er nog veel meer!! Jaarlijks wordt de
kinderboerderij door ruim 10.000 belangstellenden bezocht. Petra en Adrie uit Alphen komen
regelmatig langs met hun kinderen Geert en Sanne. Voor de kinderen is het heerlijk dat ze
zonder gevaar zelf hun gang kunnen gaan. De dieren zijn helemaal aan kinderen gewend en
laten zich graag vertroetelen. Dat maakt, dat de kinderen nu helemaal niet bang meer zijn voor
dieren. Moeder Petra nog wel, zij moet niks van de kippen hebben, maar laat dat zo min
mogelijk merken. Zij vindt de combinatie kinderen- dieren en gehandicapten helemaal
“Super”.
Ze gaat ook altijd even bij de houtgroep binnen snuffelen om te kijken of er nog mooie
spulletjes te koop te zijn.
Voor kleine kinderen is het een heerlijk uitje. Veel geschikter dan een duur uitstapje naar een
of ander pretpark. Het gezin stopt altijd wat geld in de koffiepot of het spaarvarken. Ze zijn
nog geen “vriend van de kinderboerderij” maar overwegen wel om dat te worden. Dat moeten
ze zeker doen!

NA AAIEN HANDEN WASSEN
.
De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft aanbevelingen over hygiëne op
kinderboerderijen beschreven in een speciale hygiënecode. Om overdracht van eventuele
ziekten van dieren op de bezoekers tot een minimum te beperken, zou er op alle
kinderboerderijen een plek moeten zijn, waar bezoekers de handen kunnen wassen. Ook moet
er een schoenborstel aanwezig zijn, om verspreiding van hardnekkige bacteriën tegen te gaan.
Kinderboerderij de Grote Gemeente onderschrijft de hygiënecode. Dat valt af te lezen aan het
waarschuwingsbord op de deur: na het aaien handen wassen!

VERKOOP VAN EN ANSICHTKAARTEN TEN BATE VAN DE
BOERDERIJ EN HET DAGCENTRUM.
In de loop der jaren is op de kinderboerderij een prachtige collectie foto’s gemaakt. Van een
aantal van die plaatjes is een collage gemaakt, waarvan ansichtkaarten gedrukt worden. De
kaarten kunnen binnenkort op de kinderboerderij gekocht worden. Opbrengst van de kaarten
wordt evenredig verdeeld over het dagcentrum en de kinderboerderij.
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HOLLANDSE LANDGEITEN NAAR DE KEURING.
Elk jaar stelt mevrouw Xanja Andriessen uit Dreumel haar bok Walter gratis ter dekking
beschikbaar voor de landgeiten van de kinderboerderij. Omdat ze nieuwsgierig was, hoe
kenners de nakomelingen beoordelen, mochten Dirkje, Dotje en Lieke op 11 september 2004
mee naar de keuring in Arnhem. We kunnen trots zijn op onze Hollandse Landgeiten. Dirkje
en Dotje werden allebei “goed” bevonden en Lieke verdiende in haar categorie met 83 punten
de eerste prijs.

KENNISMAKEN MET DE NEDERLANDSE LANDGEITEN.
Deze geit werd vroeger algemeen gehouden door de arme landarbeiders, voor de melk en het
vlees. Werd ook wel werkmanskoe of armeluiskoe genoemd.
Het ras was in 1971 bijna uitgestorven, onder andere dankzij een uitgekiend fokprogramma
van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen, is de Nederlandse Landgeit als ras gered.
De bokken zijn herkenbaar door de zware, meestal liervormige horens, de bokkenpruik en de
wipneus. De
bokken zijn altijd
langharig, de
geiten kunnen ook
kortharig zijn.
Het is een
middelgroot ras.
De bronsttijd is van
september tot
januari. De
draagtijd is 150
dagen. Meestal
krijgen ze een of
twee lammeren.

Moeder Wiske, met dochter Lieke
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