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FEESTELIJKE JONGDIERENDAG OP
ZONDAG 26 MEI 2019.
Menig dierenlie ebber kijkt er al naar uit: Jongdierendag
op de kinderboerderij in Wamel. Op zondag 26 mei is het
weer zo ver. De kinderboerderij opent dan haar deuren
voor jonge en oude kinderen. Ze toont haar jonge en
oude dieren, die zich veelal gewillig laten knuﬀelen.
Ook zijn er heel veel dieren te bewonderen die speciaal
voor deze gelegenheid in Wamel logeren.
Er is een springkussen en een knutselhoek voor de jeugd,
die een ritje kan maken op de rug van een pony of in een
koets. Er worden schapen geschoren, de wol wordt
gesponnen en ook gevilt en er zijn streekproducten te
koop. Als het weer ook nog meewerkt, kunnen we
rekenen op een heerlijke dag vol gezelligheid, muziek,
en natuurlijk….heel veel dieren.

SLECHT WEER GOOIT ROET IN HET ETEN
Op 15 en 16 maart 2019 stonden in heel het land ac viteiten
gepland onder de noemer van NL. Doet. Zelfs leden van de
koninklijke familie deden die dagen vrijwilligerswerk.
Rotaryclub Wamel-Maas en Waal had aangeboden te
komen klussen op de kinderboerderij. Er moest oa straatwerk gedaan worden. Maar het weer was in aanloop van
het weekeinde zo slecht, dat de ondergrond te modderig
was en er niet gestraat kon worden. Geen nood!
De vrijwillige klussers hebben beloofd dat ze op 18 mei
de handen uit de mouwen kunnen steken. Dat is ﬁjn.
Dan ziet de kinderboerderij er jdens de jongdierendag
weer piekﬁjn uit. We kunnen hun hulp heel goed gebruiken.

KAARTEN EN KLEURBOEKJES
Voor lie ebbers van de huiss jl liggen er weer
ansichtkaarten en kleurboekjes klaar op de kinderboerderij. Setjes van 5 verschillende kaarten kosten € 3,De kleurboekjes zijn €2,- per stuk.
Vraag ernaar bij de medewerkers of vrijwilligers.

DIERENWEETJE
Babyvoeding
De lente is de jd waarin veel jonge dieren geboren
worden. De ouderdieren zorgen ervoor dat hun
kroost een goede start kan maken. Een veilig nest
en gezonde voeding zijn daarbij van groot belang.
Jonge zoogdieren krijgen moedermelk.
In de eerste 36 uur na de
geboorte is die melk dikker
en geler van kleur en wordt
biest genoemd. Biest is rijk
aan eiwi en, ve en en afweerstoﬀen en daarom onmisbaar
voor de kleine. Sommige
zoogdieren als muizen en
konijnen, worden lang gevoed
en vertroeteld. Zij zijn nestblijvers. Nestvlieders, zoals
herten en cavia’s, gaan al snel
zelf op zoek naar vast voedsel.
Veel vogels brengen het eten
voor hun kuikens op het nest.
Roofvogels en uilen vangen prooidieren, trekken
daar met hun snavel stukjes af en geven die de
jongen in de snavel. Wanneer de jongen groter

NIEUWE LUIFEL BIEDT BESCHUTTING
VOOR JONG EN OUD.
Door de jaren heen hebben er diverse uitbereidingen
plaatsgevonden aan gebouwen en afrasteringen van de
kinderboerderij in Wamel. Zo werd in 2005 het hoofdgebouw aan de Noord-Oostgevel voorzien van een zeildoekoverkapping o.a. als beschu ng voor onze bezoekers,
deelnemers van De Driestroom en bij ac viteiten.
Die overkapping hee ruimschoots haar diensten bewezen
en is niet meer weg te denken bij de kinderboerderij, maar
was na ruim 13 jaar aan vervanging toe. Het bestuur hee
ervoor gekozen om de zeildoekoverkapping te vervangen
door een vaste overkapping met nagenoeg dezelfde
afme ngen en voorzien van dakpanproﬁelplaten (kleur
antraciet). Bouwpastoor Piet van Abeelen tekende het
ontwerp en maakte een begro ng. Het benodigde budget
werd ingebracht door oa, Rotaryclub Wamel-Maas en Waal,
Kantoor- Schoolshop De Rijk uit Beneden-Leeuwen, de
Rabobank clubkasac e, aannemer Viegen en de plantenac e.
De buren werden van de plannen op de hoogte gebracht en

worden, krijgen ze hele prooien aangeboden.
IJsvogels bieden complete visjes aan, aanvankelijk
piepklein, maar in de loop van de jd steeds een
beetje groter. Meesjes en
zwaluwen proppen hun
jongen vol met rupsen en
insecten. Duiven eten zaden,
die vaak moeilijk verteerbaar
zijn. Daarom verteren de
ouders voedsel voor in hun
krop en staan de zaadpap af
aan hun jongen. Ooievaars
zoeken regenwormen en
slikken die in. Ze braken een
hele kluwen pieren uit in het
nest. De jongen moeten ze
zelf oppikken. Wat ze laten
liggen, eten de ouders weer
op. Op die manier houden ze het nest schoon.
Als de ooievaarsjongen groter zijn, stappen ze over
op een dieet van mollen, kikkers, vogeltjes
en steeds grotere vissen.
Jonge visjes zoeken zelf hun eten in het water om
hen heen. Zij worden niet gevoerd door de ouders.

MOEDER

de bouwvergunning werd aangevraagd bij de gemeente.
Tot ieders vreugde kwam net voor kerst 2018 de vergunning
rond. Tot ieders schrik werd Piet van Abeelen op tweede
kerstdag getroﬀen door een herseninfarct.
Maar Piet is niet voor een kleintje vervaard. Hij hee hard
gewerkt aan zijn herstel en revalida e en bleek zelfs in
staat om de bouw te begeleiden. We hopen dat zijn herstel
zich verder voortzet.
Inmiddels is de overkapping af. Hij biedt beschu ng tegen
wind en regen en vormt ook een ﬁjn plekje voor ieder die
zich even wil on rekken aan de hi e van de zon.

KENNISMAKEN MET NIEUW BESTUURSLID
LUUK VAN LEUR:
Luuk van Leur (33) is een echte Wamelnaar, die houdt
van het dorpsleven. In de vijf jaar dat hij in Amsterdam en
Ro erdam studeerde, is hij hooguit 2 x een weekeinde in
de stad gebleven. Thuis in Wamel had hij zijn vrienden en
zijn bezigheden. Zijn vrouw Bri is ook a oms g uit het
“buitengebied” en houdt van het pla eland. Gelukkig had
ze er geen moeite mee om naar Wamel te komen.
Nu wonen ze met hun zoontje Bas (het kerstkind op de
kinderboerderij in 2018) en hun hond Chip naast hun
prak jk voor neurofeedbacktherapie in de Wilhelminastraat.
Luuk zet zich graag in voor het dorp. Hij is o.a. bekend als
dr Luuk bij het Unitaskamp, als hoofdpiet bij de sinterklaasintocht, als voorzi er van de bootspotvereniging,
hij werkte mee aan de spooktocht en verricht hand- en
spandiensten waar nodig. Hij weet wat je wel en niet
moet doen in de omgang met mensen van allerlei slag.
Luuk is opgegroeid met dieren: dwerggeiten, pony’s,
schapen en honden. Hij denkt dat de maatschappij
“het boerenleven te veel is kwijtgeraakt.”
Onder andere daarom vindt hij de kinderboerderij een
goed ini a ef en een verrijking voor het dorp. De jongens

van het dagcentrum “leven daar op” en het is belangrijk dat
kinderen in contact komen met dieren. Hij merkt dat
de kinderboerderij “ een grote gunfactor hee ” in het dorp.
De sfeer onder de vrijwilligers (“gezellige, rus ge mensen”)
gee hem een goed gevoel.
Als Luuk tegen Frank Maes zegt dat die maar moet roepen
wanneer er op de kinderboerderij hulp nodig is, is dat niet
tegen dovemans oren gezegd. Er is behalve een tekort aan
handige handen ook een dringend behoe e aan jonge
aanwas in het bestuur en Luuk lijkt daar de geschikte
persoon voor. Hij hee er wel
zin in, is benieuwd hoe het loopt
binnen het bestuur. Hij is van plan
even de kat uit de boom te kijken.
Hij wil weten wat er gaande is,
gaten opvullen en alleen als het
nodig is dingen aandragen ter
vernieuwing of verbetering.
“Iets wat goed bevalt, hoef je
niet te veranderen.”
Het bestuur is blij met de komst
van Luuk en ziet de nieuwe
samenwerking met vertrouwen
tegemoet.

9, 10 EN 11 MEI PLANTENACTIE IN WAMEL
Het beloo weer een gezellige drukte te worden op
de kinderboerderij, want op 9, 10 en 11 mei staat
de jaarlijkse plantenac e gepland.
Zo vlak voor Moederdag willen de mensen graag
hun perkgoed aanschaﬀen. En dat kan dan mooi, omdat
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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 FORPUS
DWERGPAPEGAAIEN
In de grote volière op het Jochem-Brechtplein van de kinderboerderij huizen verschillende vogelsoorten, waaronder
blauwe Forpus dwergpapegaaien. De Forpussen zijn kleine,
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van bossen in soms verrassend grote groepen bij elkaar.
In de natuur voeden ze zich met zaden, zachte vruchten
en bessen en soms wat insecten. De diertjes broeden
in holten van bomen en dikke takken en leggen daar
3-7 eieren, soms zelfs 9. Deze vogels zijn grote eters én
snoepers! In gevangenschap broeden ze in broedblokken
voor parkieten, de nestkom voorzien van wat zaagsel of
turfmolm. De pop legt ook in gevangenschap soms een
groot aantal eieren, om de 35 tot 48 uur één!
De eieren, die alleen door de pop worden bebroed,
komen na 19 tot 22 dagen uit.
De man zal in de onmiddellijke nabijheid, vaak naast de
nes ngang, de wacht betrekken en een waarschuwend
geﬂuit laten horen als hij onraad bespeurt. De pop komt
gewoonlijk binnen enkele tellen dan poolshoogte nemen.
Meerdere broedsels per seizoen zijn heel goed mogelijk.
Met de hand grootgebrachte Forpussen zijn ideale
speelkameraadjes. In zowel een kooi als in een gezelschapsvolières met exo sche vogels slaan ze geenszins
een gek ﬁguur!

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.

