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KINDERBOERDERIJ WAMEL: RESULTAAT VAN INTENSIEVE
SAMENWERKING.
In de loop der jaren is kinderboerderij ”de Grote Gemeente” het visitekaartje van Wamel
geworden. Dat komt niet alleen door zijn opvallende ligging aan de rand van het dorp. De
kinderboerderij ziet er altijd piekfijn verzorgd uit en er worden allerlei activiteiten
georganiseerd.
Op door de weekse dagen, zorgen de deelnemers van het dagcentrum Lakenstraat samen
met hun begeleiders dat het de dieren én de bezoekers nergens aan ontbreekt. Zij voeren de
dieren, verschonen de hokken, maar houden ook de paden en de weiden schoon. Zij
verwelkomen de gasten, zorgen dat er altijd koffie en thee klaar staat.
Ook geven ze desgevraagd een rondleiding en helpen mee met de educatielessen. Er werken
14 cliënten bij het dagcentrum.
Maar zonder een grote groep vrijwilligers zouden ze het toch niet redden.
Allereerst is daar het zevenkoppige bestuur, dat al het reilen en zeilen op de kinderboerderij
aanstuurt. Stuk voor stuk mensen met ervaring in vrijwilligerswerk voor diverse verenigingen
in Wamel en omgeving. Zij bepalen het beleid, beheren de financiën en zorgen voor
fondswerving.
Het dagelijkse beheer is in handen van twee beheerders, die samen verantwoordelijk zijn
voor de samenstelling van de veestapel, de werkverdeling, de aan- en afvoer van voer en
mest. Zij zijn de contactpersonen naar het publiek toe.
In de weekeinden en met feestdagen staat er een groep van zo’n dertien dierverzorgers klaar
om het werk van de mensen van het dagcentrum over te nemen. Veel van hen doen al mee,
sinds de oprichting van de kinderboerderij in september 2000.
Naast hun weekeinddiensten staan ze ook altijd klaar om te helpen bij andere activiteiten, die
door de activiteitencommissie (6 personen) worden opgezet. Zoals de lustrumviering in
2005, en elk jaar de “jonge dierendag” in het voorjaar en de “ levende kerststal” in december.
Op die momenten verzamelt zich een vaste groep van tientallen behulpzame mensen op het
terrein. Veel leden van de carnavalsvereniging zijn altijd van de partij, maar ook andere
inwoners van Wamel stellen zich beschikbaar. Mensen die voor alle nodige ”overige zaken”
zorgen, zoals licht, geluid, muziek, verwarming, het programma van de feestelijkheden, de
kostuums, de versiering, de boodschappen. Samen klaren ze telkens weer de enorme klussen,
die de kinderboerderij nog meer in de publiciteit brengen. Ook deze nieuwsbrief en de
artikelen die regelmatig in de kranten verschijnen, dragen daaraan bij.
Niet alleen bij grote evenementen zijn de vrijwilligers van onschatbare waarde. Door de jaren
heen hebben een groot aantal klussers hun steentje bijgedragen. Zo bouwden zij hokken,
metselden muren, repareerden de omheining, legden een betonnen mestvaalt aan.
De educatiecommissie ( 7 personen) verzorgde jaarlijks rond dierendag knuffellessen voor
basisschoolkinderen. De belangstelling daarvoor is zo groot dat ze tegenwoordig het hele jaar
groepen ontvangen. Ze komen niet meer alleen uit het Land van Maas en Waal, maar ook van
de andere kant van de rivieren. En ook voor ouderen blijkt een bezoekje aan de
kinderboerderij belangrijk en plezierig verzetje.
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Inzet en samenwerking van velen zijn de sleutelwoorden die de kinderboerderij in Wamel
zo’n groot succes maken.

KENNISMAKEN MET ROBERT MEKENKAMP, DE VRIJWILLIGER UIT
TIEL, EN ZIJN GEZIN
Sinds kort werkt Robert Mekenkamp mee als vrijwilliger op de kinderboerderij. Hij is de
eerste dierverzorger van over de Waal, die in de weekeinden dienst doet. Meestal komen ze
met het hele gezin: vader Robert draait zijn dienst, terwijl moeder Petra en de dochters
Isabeau en Amber vermaken zich in de knuffelhoek.
Petra vertelt: Wij komen denk ik al ruim een jaar geregeld in het weekend eventjes een
bezoekje brengen aan de kinderboerderij in
Wamel. Het leuke van deze locatie is dat de
dieren van zo dichtbij echt geaaid en geknuffeld
kunnen worden, en niet zoals in Tiel alleen maar
bekijken van achter een hek. Vooral onze oudste
dochter Isabeau van 6, is helemaal dol van de
cavia's. Vrijwel direct zijn we "lid"geworden
om de kinderboerderij jaarlijks te steunen met
een financiële bijdrage en inmiddels is Robert
ook
vrijwilliger geworden. Wij vinden de afstand
vanaf Tiel geen enkel probleem, zomers komen
we lekker via het voetveer met de fiets, en
anders met de auto. Onze kinderen komen erg
graag, het is dat het hek dicht gaat, anders
zouden ze nog langer willen blijven. Erg leuk
om te zien is hoe de kinderen omgaan met alle
dieren en de dieren met de kinderen. Kortom
wij zullen nog veel bezoekjes afleggen!

NIEUWE RUBRIEK:
NIEUWE VRIENDEN VAN DE KINDERBOERDERIJ.
Sinds kort staan ze ook op de lijst met vrienden van de kinderboerderij: de familie Klein
Breteler uit Druten. Vader Dick, moeder Jacquemien en hun zoon Max van bijna vier jaar.
Sinds een jaar komen ze zeker één zondagmiddag in de maand op bezoek bij de dieren. Maar
dan moet het wel droog weer zijn. Max is dol op dieren. Voorheen gingen ze wel eens bij het
hertenkamp of op de Waalborg naar de dieren kijken, maar daar kunnen ze niet tussen de
dieren lopen. Van een kennis hoorden ze van de kinderboerderij in Wamel, waar dat wel kan.
Max vindt het prachtig om tussen de geiten in de wei te lopen, de jonge ezel te aaien en de
cavia’s en konijnen te knuffelen. Als het rustig is, maken zijn ouders een praatje met de
dierverzorger, die van alles weet te vertellen over de veestapel. Als het druk is, vinden ze zelf
hun weg. Het valt hen op dat alles er zo goed verzorgd en schoon uit ziet. Dat de
kinderboerderij door vrijwilligers gerund wordt, vinden zij een goede reden om het project
financieel te steunen en daarom hebben ze zich ingeschreven als vriend.
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FIETSEN VOOR DE
KINDERBOERDERIJ:
Tijdens de koninginneoptocht op 29 april
2006 zijn ze al uitgezwaaid, maar op 30
april zijn ze werkelijk vanuit Ravensteijn
weggefietst: Johan en Theo van Dijk uit
Bergharen, respectievelijk Herpen. In een
maand tijd legde ze de 2700 km af naar
Santiago de Compostella in Spanje.
Ze deden dat niet slechts voor hun eigen
plezier, maar vooral voor de
kinderboerderij.
Deze gesponsorde pelgrimstocht leverde €
3500.- op, in contanten en natura, hetgeen
besteed gaat worden aan de bouw van de
nieuwe hooiberg.
Het bestuur heeft er geen gras over laten
groeien en heeft direct de bouwvergunning
aangevraagd.

IN DE AGENDA:
Op 16 december 2006 wordt op kinderboerderij weer de jaarlijkse kerstviering gehouden.
Zorg dat u daar bij kunt zijn. Het wordt beslist weer de moeite waard.

VERZOEK AAN VRIENDEN VAN DE KINDERBOERDERIJ.
De vrienden van de kinderboerderij die geen machtiging hebben uitgeschreven, maar gewend
zijn om hun jaarlijkse vaste bijdrage zelf per bank te betalen, worden vriendelijk verzocht om
dat bedrag voor 2006 over te maken, wanneer u dat nog niet gedaan hebt.
Het zou heel prettig zijn wanneer u alsnog een machtiging uitschrijft, zodat het sponsorgeld
voortaan elk jaar automatisch geïnd kan worden. Wanneer het bestuur niet iedereen
persoonlijk om hoeft te gaan vragen om de jaarlijkse bijdrage, dan scheelt dat een hoop tijd,
welke voor andere taken benut kan worden.

KENNISMAKEN MET DE CAVIA’S:
Het mooie aan de kinderboerderij is het rechtstreekse contact tussen kinderen en dieren.
Vooral bij de jonge bezoekertjes zijn de cavia’s in de knuffelhoek erg populair. Ze laten zich
gewillig oppakken en aaien, krabben en bijten niet (zoals de konijnen nog wel eens proberen)
en zijn niet zo groot en indrukwekkend als de bijvoorbeeld de geiten.
Cavia's (vroeger ook wel Guinese biggetjes genaamd) is een geslacht van kleine ZuidAmerikaanse knaagdieren uit de familie Caviidae. Het zijn geen varkentjes en ze komen niet
uit Guinea. Ze worden in bepaalde Zuid-Amerikaanse landen als voedseldier gefokt. In de
meeste andere landen zijn ze tamelijk populaire, gemakkelijk te houden huisdieren.
De bekendste soort is de huiscavia (Cavia porcellus), die waarschijnlijk zo'n 3000 jaar
geleden door de Inca's is gedomesticeerd. Cavia's zijn weinig atletisch: springen en klimmen
gaat hen niet makkelijk af. Daardoor konden de Inca’s hun “levende vleesvoorraad” vrij rond
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laten lopen in huis. De drempels zorgden ervoor dat ze niet wegliepen.
Cavia’s eten van nature voornamelijk gras. Met de mens en de chimpansee heeft de cavia
gemeen dat hij niet zijn eigen vitamine C kan maken. De cavia’s moeten dit dus in hun voer
voldoende krijgen, anders krijgen ze scheurbuik.
Een cavia kan in gevangenschap ongeveer 4 tot 7 jaar oud worden. Caviavrouwtjes (die men
zeugjes noemt) worden als ze niet
zwanger zijn om de 16 dagen
bronstig. De draagtijd is
ongewoon lang met gemiddeld
66 à 68 dagen maar de jongen
komen dan ook al zeer rijp ter
wereld. Hun ogen zijn open en ze
hebben een volledige vacht en
tanden. Cavia's zijn dan ook
typische nestvlieders, in de
natuur wordt van de jongen
verwacht dat ze meteen met de
groep mee kunnen lopen. De
moeder heeft twee tepels, dat
lijkt misschien niet genoeg voor
alle jongen. Als er voor de
moeder maar genoeg voedsel is,
kan ze echter toch vier tot zes
jongen zogen. De jongen zijn
door hun rijpheid ook maar kort van moedermelk afhankelijk. Ze eten al meteen “met de pot
mee”. Direct na de geboorte eten ze van hun moeders blindedarmkeutels. De vitamines B en F
die daarin zitten zijn voor hen van levensbelang. De jonge cavia's kunnen als ze 5 weken
oud zijn al vruchtbaar zijn. Fokkers halen de jongen dan ook rond deze leeftijd bij de moeder
weg. De beste leeftijd om te fokken ligt tussen de 9 maanden en 4 jaar.

IN MEMORIAM GONNY VAN ROSSUM.
Op zaterdag 4 november 2006 is Gonny van Rossum overleden.
Als sinds de oprichting was Gonny zeer betrokken bij alles wat met de kinderboerderij te
maken had.
Haar man Wim was vrijwilliger en is nu beheerder. Maar als er activiteiten waren, was ook
Gonny zelf altijd van de partij. Als er jonge dieren geboren waren, kwam zij als één van de
eersten op kraamvisite en zij heeft menige naam helpen verzinnen. Ze had veel op met alle
dieren en met de “ jongens” van het dagcentrum. De toggenburger Heidi was altijd haar
favoriete geit.
Juli 2006 werd Gonny ziek. Toch ging zij tot op het laatst regelmatig samen met Wim
koffiedrinken op de kinderboerderij.
Het overlijden van Gonny brengt een groot gemis voor iedereen.
Wij wensen Wim, Yvette, Wigo en Anita heel veel sterkte.
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