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WAMELSE PLANTENACTIE VAN 5 TOT 7 MEI
Het is inmiddels al een mooie traditie geworden:
vlak voor Moederdag wordt Wamel in de bloemetjes gezet.
Gelukkig is Corona niet meer beperkend voor de plantjesactie van de kinderboerderij en daarom kan deze vrolijke
activiteit weer zoals vanouds georganiseerd worden.
Omdat ook de kinderboerderij met de tijd mee gaat, gaan
we voor een hybride vorm. Bestellen van perkgoed en
geraniums is mogelijk via de website www.kibowa.nl
of via het bestelformulier op de achterkant van de
huis-aan-huisfolder. De bestellingen worden rond of op
6 mei bij u thuis bezorgd. Er is verkoop op de kinderboerderij op donderdag 5 mei en vrijdag 6 mei van 10.00-16.00
en op zaterdagochtend 7 mei van 10.00-13.00.

Daarnaast gaan vrijwilligers op 6 mei vanaf 18.00 uur in
Wamel langs de deuren voor de verkoop huis-aan-huis.
Perkgoed wordt aangeboden in kleine sets van 3 stuks
voor € 5,- en grote sets van 7 voor € 10,-.
De geraniums zijn 3 stuks voor € 6,- of 6 stuks voor € 10,-.

JONGDIERENDAG OP 5 JUNI
De lente is begonnen. Alle bomen en bloemen lopen uit,
dieren krijgen jongen en de mensen proberen het “normale”
leven van voor de coronatijd weer terug te krijgen.
Eerste pinksterdag (5 juni) is een dag bij uitstek om er met
het hele gezin op uit te trekken en leuke dingen te gaan doen.
Bijvoorbeeld op de kinderboerderij, waar het bruist van leven.
Jong leven dat gevierd wordt tijdens de jongdierendag.
Net als vorige jaren is er weer een leuk programma samengesteld. Natuurlijk zijn er heel veel dieren die bewonderd en
geknuffeld kunnen worden.

Kinderen kunnen heel veel spelletjes doen, knutselen,
een koe melken en alle activiteiten laten aankruisen op
hun stempelkaart. (Groot)ouders kunnen elkaar ontmoeten onder het genot van een bakje koffie, thee of drankje.
Het belooft weer ouderwets gezellig te worden op de
kinderboerderij.

KERSTSTUKKENVERKOOP EEN SNEL SUCCES
Afgelopen jaar hebben de “Bloemkunstenaars van Wamel”
weer mooi werk afgeleverd. Ze hebben talloze prachtige
kerstkunstwerken gemaakt. Deze werden te koop aangeboden op het terrein van de kinderboerderij. De bedoeling
was dat de verkoop plaats zou vinden op zaterdagmorgen
18 december en zondagmiddag 19 december 2021,
maar de stroom van belangstellenden was zo groot en de
kwaliteit van de werkstukken was zo hoog, dat we eind van
de zaterdagochtend al door de hele voorraad heen waren.
En dat was maar goed ook, omdat op zondag de maat-

regelen voor een verscherpte lockdown weer ingingen.
Bloemschikkers en afnemers worden hartelijk bedankt
voor hun bijdrage voor de kinderboerderij.

BIJVOEREN IS DODELIJK!!
Oplettende wandelaars die de kinderboerderij de laatste
twee jaar binnen of buiten de hekken bezochten, hebben
het gezien: de groep boerderijdieren was aanvankelijk
uitgebreid met een aantal mooie jonge exemplaren van
bijzondere geitenrassen. Maar na enige tijd zijn er nog
maar weinig van die diertjes te bewonderen.
Veel van de jonge geitjes zijn ernstig ziek geworden en
overleden. Al de dieren zijn tijdig ontwormd en gecontroleerd op parasieten ed.
Er is uitgebreid onderzoek gedaan, maar er zijn geen ziekten aan het licht gekomen. Het lijkt erop dat bijvoeren de
grote boosdoener is. Ondanks waarschuwingsbordjes aan
het hek, worden er dagelijks grote hoeveelheden brood
en groenten- of tuinresten in de wei gegooid.
Vaak blijkt dat dit voer ook nog bedorven is. Dit is dodelijk
voor de dieren! De dieren van de kinderboerderij krijgen
door de verzorgers voldoende voer voorgeschoteld.
In de juiste hoeveelheid en verhouding zodat het gezond
is en bijdraagt aan een goede groei en ontwikkeling.

Dringend verzoek:
gooi geen brood of groenteresten/tuinafval
in de wei!
Afgeven aan de verzorgers van de kinderboerderij mag
wel. Zij zullen er zorg voor dragen dat alle dieren
voldoende van de juiste voedingsstoffen binnen krijgen.
Ziet u dat iemand toch eten over het hek gooit?
Wijs er dan vriendelijk doch dringend op dat dat niet de
bedoeling is.
Het lijkt er op alsof
de gulle gevers de
enthousiaste dieren
een plezier doen,
maar uiteindelijk
wordt het hun dood.

VROUWENWIELERPLOEG DOET DE KINDERBOERDERIJ AAN
Precies 100 dagen voor de officiële start van de Vuelta 2022,
namelijk op donderdag 12 mei 2022, organiseert Vrouwenwielrennen Nederland een wielerevenement voor vrouwen.
Het evenement is onderdeel van het activatieprogramma van
La Vuelta Holanda. De rit komt overeen met de 2e etappe
van de Vuelta. Een prachtige en uitdagende route van
180 kilometer van Den Bosch naar Utrecht.
60 vrouwen, allen vanuit hun eigen kracht sluiten aan.
Vrouwen met diverse achtergronden en redenen rijden mee.
Het volledige dagprogramma staat in het teken van
inclusiviteit en duurzaamheid. Ze kleuren de etappe met
het zaaien van bloemen langs de etappe en verbinden de
steden Den Bosch en Utrecht, waarbij ze ook nog eens de
luchtkwaliteit meten onderweg www.samenmetenutrecht.nl!
De officiële start is in bij De Citadel, Den Bosch.

Een eerste rustmoment is na 70 kilometer in Wamel
(dat zal om ca 13.00 uur zijn). Daar wordt het peloton
hartelijk welkom geheten door stichting KIBOWA en
Driestroom. De cliënten van de dagbesteding zullen een
rol vervullen bij het afstempelen van deze ‘post’.
De rit gaat verder langs Huis Doorn, het provinciehuis in
Utrecht en eindigt rond 19.00 uur op de Neude in Utrecht.

KENNISMAKEN MET VRIJWILLIGERS EDWIN EN MARISKA MELLEMA
Wie de kinderboerderij bezoekt, ziet dat er altijd gewerkt
wordt: geveegd, gevoerd, hokken verschoond, reparaties
uitgevoerd. De cliënten van het dagcentrum en vrijwilligers
zijn druk in de weer.
Wat veel mensen niet weten, is dat een grote groep vrijwilligers veel werk verzet om evenementen als de jongdierendag en de kerstviering mogelijk te maken.
Al die vrijwilligers hebben hun eigen expertise en hun eigen
redenen om een handje toe te steken.
Voor Edwin Mellema (48 jaar) is het jaren geleden dat hij
zijn eerste bijdrage leverde. Om meer publiek te trekken
voor de jongdierendag werden er op het terrein oude trekkers getoond. En een daarvan was van Edwin.
Sinds die keer is hij regelmatig van de partij.
Tijdens de optocht voor de kerstviering reed hij de ‘heilige
familie’ op een platte wagen door het dorp. Hij bestuurde
een auto of trekker die tijdens de plantenactie langs de
huizen ging, terwijl zijn vrouw Mariska en hun beide zoons
hielpen met het afgeven van de planten aan de klanten. Edwin wil geen vaste taak, maar kan als “vliegende kiep” altijd
worden gevraagd om te sjouwen of te helpen.
Hij vindt het belangrijk om zich in te zetten voor het dorp,
de gemeenschap. Behalve dat het gezellig is om te doen,
helpt hij graag om het sociale gebeuren op de been te
houden. Wil je dat je kinderen iets leuks kunnen doen?
Dan moet je zelf ook de schouders eronder zetten!
Dat kan bij scouting, de sportclub, op school of ….. bij de
kinderboerderij.
Dat doet ook Mariska (45 jaar). Zij hielp al met schminken
tijdens de jongdierendag en is tegenwoordig de “EHBO-er
van dienst” tijdens feestelijkheden. Een heel belangrijke
taak, omdat er voor evenementen geen vergunning verleend wordt wanneer de veiligheid niet gegarandeerd kan
worden. Haar oproep is dan ook: “Ben je in het bezit van
een EHBO-diploma? Gebruik hem dan niet uitsluitend op je

werk, maar zet hem in bij activiteiten in je dorp”.
Mariska overweegt om zitting te nemen in het bestuur van
de kinderboerderij en is daar daarom sinds kort aan het
“stage lopen”.
Hun beide zoons komen nu minder op de kinderboerderij
dan toen ze heel klein waren. Lars (10 jaar) fietst er na
schooltijd nog wel eens heen voor een rondje langs de
dieren, maar niet meer zo vaak als voorheen.
Nick (13 jaar) komt er alleen nog bij speciale gelenheden
(jongdierendag, kerst), maar heeft wel veel blijvende
herinneringen. Zoals de keer dat hij als klein ventje
probeerde een grote haan uit te dagen met stoer gedrag.
Toen dat niet werkte en hij weg liep, werd hij vanachter
besprongen door de geïrriteerde haan en viel plat op
zijn neus. Tot groot plezier van zijn ouders. Dit was een
mooi lesje hoe je je tegenover dieren hoort te gedragen.
Ze leerden de jongens ook dat ze de cavia’s die ze bij de
kinderboerderij haalden zélf moeten verzorgen, ook nu de
nieuwigheid eraf is.
De kinderboerderij is blij met mensen als Edwin en Mariska,
die hun kinderen bijbrengen hoe ze met dieren om moeten
gaan en die moeite doen om hun dorp leefbaar te houden.

GROOTSE TOEKOMSTPLANNEN VAN EEN VERJONGD BESTUUR
Het bestuur van de kinderboerderij is verheugd dat er
nieuwe leden zijn toegevoegd aan het hardwerkende
team. Hopelijk kunnen wij hen in de volgende nieuwsbrief
aan u voorstellen.
Nieuwe bezems vegen schoon, het verjongde bestuur
komt dus met heel veel nieuwe plannen.
Eind van dit jaar zal een begin gemaakt worden met een
verbouwing op de kinderboerderij. Momenteel worden
tekeningen gemaakt van de hooiberg. Daar zal meer
ruimte komen voor de konijnen. Het konijnenweitje zal
weer bewoond worden en er komt daar een buitenverblijf. Binnen in de hooiberg zullen er hoogstwaar-

schijnlijk eekhoorntjes komen. De kippenren wordt
vergroot. Dat is nodig ivm vogelgriep en de bijbehorende
ophokplicht. Er wordt over gedacht om weer een parelhoen
of pauw rond te laten scharrelen. In verband met de vogelgriep is dat nu nog niet mogelijk.
Ook wil men de speeltoestellen vervangen. Er is nog geen
beslissing genomen wat er zal komen in de plaats van de
oude “wipkippen”, maar die knoop wordt zeer binnenkort
doorgehakt.
U leest het goed: er zijn plannen genoeg om te zorgen
dat de kinderboerderij het bruisende middelpunt van
het dorp blijft.

GEZOCHT: VRIJWILLIGER OM DE KNUFFELLESSEN TE ORGANISEREN
Jaren was het een groot succes: knuffellessen op de kinderboerderij. Kinderen van peuterspeelzalen en basisscholen uit
de wijde omgeving kwamen er voor naar Wamel.
Boven op de zolder werd in groepjes in kleine huisjes
gepraat over de leefgewoontes van dieren, geoefend met
het inrichten van dierenverblijven en het hanteren van cavia’s
en konijnen. Daarna bezochten de kinderen de geiten in de
knuffelwei. Het waren leerzame en gezellige dagen.
Nog steeds komen er verzoeken van scholen die met hun
klassen de knuffellessen willen volgen. Maar helaas ligt de
organisatie al een tijdje stil.
Een grote groep enthousiaste vrijwilligers was bij de lessen

aanwezig, om alles in goede
banen te leiden. Maar sinds
enige tijd ontbreekt het aan een
coördinator. We zijn daarom op
zoek naar een vrijwilliger die
de organisatie van de knuffellessen op zich wil nemen. Een
flinke, maar zeer dankbare
klus. Dus, houdt u van dieren,
kinderen, hebt u educatieve talenten en kunt u
goed organiseren? Meld u dan aan bij het secretariaat
van de kinderboerderij: secretariaat.kibowa@gmail.com

MAAS VERWOERT VAN “DE BONTE KOE” HOUDT VAN MENSEN EN DIEREN
Tijdens de jongdierendag is het op de kinderboerderij altijd
een drukte van belang. Niet alleen doordat er veel menselijke bezoekers langskomen. Die dag zijn er ook veel
“geleende” dierenrassen te bewonderen.
Paarden van de familie van Doesburgh, kippen van Ans
Bouman en ook heel veel geiten van Maas Verwoert van
“de Bonte Koe” uit Randwijk.
Maas houdt van dieren en geiten zijn zijn favoriet.
Daarvan heeft hij er nu zo’n 40 lopen en in de lammertijd
worden dat er elke dag meer. Maas “verzamelt” verschillende geitenrassen. Hij heeft wel 14 verschillende rassen,
waarvan hij de bokken en de geiten gescheiden huisvest
(alleen in de bronstijd staan de koppels bij elkaar), zodat hij
raszuiver kan fokken.
Maas had eerst een boerderij, daarna een boomkwekerij en
toen ging hij als ZZP’er aan de slag in boomkwekerijen en in
de wegenbouw. Maar daarin lag niet zijn passie.
Maas heeft altijd veel soorten dieren op zijn erf: honden,
geiten, schapen, konijnen, ezels, lama’s, alpaca’s, koeienrassen (zoals Dahomays en Zeboes), eekhoorns, fazanten en
andere vogels.
Door een hersenbloeding was hij zo’n twee jaar uit de
roulatie. In samenwerking met de Driestroom (die voor het
papierwerk zorgt) startte hij kinderopvang/zorgboerderij
“De Bonte Koe”. Op zaterdag komen er wel 12 kinderen,
waarvoor een vaste begeleider is aangesteld. Door de week
begeleidt Maas zelf zo’n 8 cliënten, die allemaal in grote
zelfstandigheid hun eigen taken uitvoeren.

Een van hen is een oude vertrouwde persoon uit Wamel.
T.dR. heeft vanaf het prille begin op kinderboerderij de
Grote Gemeente gewerkt, maar heeft sinds een aantal
jaar zijn plekje gevonden bij de Bonte Koe in Randwijk.
Het is mooi om te zien hoe de rust die Maas uitstraalt,
overgaat op zowel de dieren als de jongeren die op zijn
erf werken. Er hangt een gemoedelijke sfeer.
De dieren zijn gewend aan contact met mensen en
daarom zeer geschikt om eenmaal per jaar op de jongdierendag op de kinderboerderij in Wamel getoond te
worden aan het toegestroomde publiek.
Wij willen Maas hartelijk danken voor zijn belangeloze
bijdrage. Mensen zoals hij maken het mede mogelijk dat
de jongdierendag elke keer zo’n groot succes wordt.

VERZOEK OM E-MAILADRESSEN

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 kunt u terecht op:
kibowa.kinderfeestjes@gmail.com

