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JONGDIERENDAG OP DE KINDERBOERDERIJ
zondag 3 juni 2012.
Het eerste weekeinde van juni is het landelijk weekeinde van de kinderboerderij. Ook op
kinderboerderij “De Grote Gemeente” valt dan heel veel leuks te beleven. Dan wordt nl op
zondag 3 juni van 13.00 uur tot 17.00 uur de jaarlijkse Jongdierendag gehouden.
Het programma is geschikt voor jong en oud. Kinderen kunnen de dieren knuffelen, zich laten
schminken en ponyrijden. Er is een rad van fortuin, een springkussen en een kinderdisco.
Er worden schapen geschoren, de wol wordt gesponnen. Deelnemers van het dagcentrum zijn
aanwezig met hun koopwaren en er is een kraam met kinderkleding en -speelgoed. Natuurlijk
wordt er gezorgd voor koffie, thee, limonade en gezellige muziek. En het allerbelangrijkste op
deze feestdag: er zijn héél véél dieren!

WELKE DIEREN ZIJN ER DIT
VOORJAAR BIJ GEKOMEN?
De konijnen en cavia's kregen veel jongen, die
inmiddels allemaal alweer naar nieuwe adressen
verhuisd zijn. De broedmachine zorgde voor wel 50
kuikentjes van verschillende kippenrassen. Bij de
geiten zijn een drieling en een tweeling geboren en
twee geitenmoeders kregen één lammetje. Verder
zijn er ter uitbreiding van de veestapel vier
lammetjes van Schoonebeeker heideschapen
aangekocht.

HET WORDT STEEDS MOOIER.
Als altijd is er de afgelopen periode weer hard gewerkt op de kinderboerderij. De uitbreiding
aan de hooiberg is klaar. Een knap stukje vrijwilligerswerk! De onvermoeibare klussers zijn
nu begonnen aan de aanleg van een konijnenplein in de luwte van de hooiberg.
Het waterschap gaat binnenkort aan de slag om de afwatering in het park te verbeteren. Dat
zal de nodige overlast met zich meebrengen. Zo zal de westweide een poos worden afgesloten
en paden gedeeltelijk opgebroken. Uiteindelijk zal het de waterhuishouding van het hele park
en dus ook de kinderboerderij ten goede komen.

DIRKJE VAN DE DIJK BIJ DE KNUFFELLES.
Deze column verscheen op 11 april 2012 in “de Waalkanter”
Ik krijg het eervolle verzoek om te helpen met een knuffelles op de kinderboerderij in Wamel.
Dat is leuk! Zo’n 25 kleuters en hun begeleiders staan van ongeduld te trappelen in hun
kaplaarzen (één vader op klompen) omdat ze willen leren hoe ze dieren moeten knuffelen.
Boven in de kinderboerderij staan in zes knuffelhuisjes doosjes klaar met daarin een muisje,
een cavia of een konijn. Aan de hand van een werkblad richten we een hokje in voor de cavia:
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met houtkrullen, hooi, water en brokjes. Alle kinderen weten wel dat een cavia geen ijsje of
rookworst eet, maar ze twijfelen over de wortel. Die is toch eigenlijk voor het konijn? Maar
de cavia lust hem ook! Heel voorzichtig nemen ze de dieren op een matje op schoot, tellen de

teentjes aan de voor- en achterpoten, bekijken de vorm van de oren en onderzoeken of ze een
staart hebben. Knuffelen maakt hongerig: tijd voor een hapje en een drankje, maar wel éérst
de handen wassen! Dan verspreiden de gasten zich over het terrein om de grote dieren te
bewonderen en te aaien. Wat een enthousiasme en gezelligheid! Op deze manier is
vrijwilligerswerk echt geen zware last. De cliënten van het dagcentrum geven uitleg en
houden alles in de gaten. Ze kunnen dat goed zonder mijn hulp, maar ik ben blij dat ik er bij
mag zijn. Het is mooi om te zien dat mensen met een beperking, kinderen en dieren tijdens
zo'n knuffelles samen plezier hebben.

LEERLINGEN PAX CHRISTI COLLEGE BOUWEN HOOIRUIF.
Joep de Klein en Brain van de Weerdt, twee derdejaars leerlingen van de afdeling Bouwen
van het Pax Christie College, hebben meegedaan aan de regionale beroepenwedstrijd 2012 op
de ReVaBo bouwopleidingen. Zij moesten, aan de hand van een bouwkundige tekening met
overzichten en details, een stapel hout omtoveren in een hooiruif. Ze zijn daar twee dagen
mee bezig geweest en het resultaat is heel goed geslaagd. ReVaBo had bedongen dat het
eindproduct van de wedstrijd geschonken moest worden aan een goed doel. Het PCC koos
voor de kinderboerderij in Wamel, omdat ze het een gewaardeerde organisatie vinden, die
midden in de gemeenschap staat. Joep en Brain hebben de ruif zelf afgeleverd op de boerderij,
waar hen een enthousiast ontvangst wachtte. Dieren en medewerkers van de kinderboerderij
bedanken hen hartelijk voor dit mooie stukje vakwerk.

KENNISMAKEN MET STAGIARE JUDITH VAN LOON.
Ze vroegen mij of ik een stukje voor de nieuwsbrief wilde schrijven,
“Natuurlijk”, zei ik.
Ik zal me even voorstellen, mijn naam is Judith van Loon en studeer de
SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlener) aan de HAN in Nijmegen. Op
dit moment zit ik in het tweede leerjaar en heb het goed naar mijn zin!
Dit jaar mocht ik stage komen lopen op dagcentrum Kinderboerderij
Wamel. Een kleine locatie binnen de Driestroom waar de collega’s en
cliënten met veel plezier werken. In de pauzes komen dan ook de grappen
boven tafel en liggen de cliënten in een deuk! Dat doet me goed om te zien
dat de cliënten grootste schik hebben, geweldig! Naast de pauzes wordt er ook hard gewerkt,
waarbij ze met enige begeleiding allerlei werkzaamheden zelfstandig kunnen uitvoeren. Zo
maken ze allerlei houtproducten voor verkoop en zorgen ze op de boerderij dat alle dieren
voldoende te eten en drinken krijgen. Sinds februari zijn ook weer de knuffellessen begonnen
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waar zich allerlei basisscholen voor kunnen opgeven. Sommige cliënten vinden het leuk om
de kinderen hierbij te helpen en lekker even te knuffelen met de dieren. Er is van alles te doen
en te beleven. Zelf ben ik veel bezig met taken waar collega’s even de tijd niet voor hebben.
Hierdoor zie ik wat er allemaal voor taken bij komen, het is meer dan alleen de cliënten
begeleiden bij hun werkzaamheden.
Nu de lente is aangebroken, het eerste geitje is geboren, de zon schijnt, is er niets lekkerder
dan een kopje koffie komen drinken op de boerderij in Wamel! Groet, Judith van Loon

CLIENTEN VAN HET DAGCENTRUM SCHRIJVEN:
Astrid, Maik en Henk schreven een stukje voor de nieuwsbrief:
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