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Jaarlijkse collecte  
 
We hebben dit jaar weer flink hulp nodig bij het 
collecteren. Is er iemand in jouw omgeving die ook 
mee wilt helpen en in de leeftijd is van minimaal 16 
jaar en de kinderboerderij een warm hart toe draagt? 
 
Geef jullie dan op. 
De collecte zal worden gehouden van 20 augustus  tot en met 26 
augustus. 
 
Neem even contact op met Dorien Werps . Zij zal 
je wegwijs maken en samen in overleg  een wijk 
toewijzen. 
dorien.werps@gmail.com 

      Tel:0418-510977 
 

Schapen scheren 
Het huidige schaap moet tegen o.a myiasis behoed worden. 
Scheren en het schaap goed schoon houden, met name rond de bibs, 
is de beste remedie om myiasis te voorkomen. 
Er zijn in Nederland gelukkig nog schaapscheerders te vinden die rustig 
de tijd nemen het schaap behoedzaam te scheren. 
Bron isis-veganisme 

      
 
Onze schapen kunnen er voorlopig weer prima tegen! 
Weetje! 
Scheren van schapen die de winter op stal doorbrengen kan voor het 
lammeren, dus in januari. Maar het kan ook laat in het voorjaar als die 
schapen eenmaal weer buiten staan wat ook geldt voor de schapen die 
ook in de wintermaanden buiten blijven.                                                                                        Pasen op de boel 

 
De kinderen hebben zich weer kostelijk kunnen vermaken met 
Pasen op de kinderboerderij. 
Tal van leuke activiteiten werden aangeboden om de kinderen 
aangenaam te kunnen vermaken. 
 
 

                  
   
 
Wilt u alle foto’s op uw gemak nog eens nazien van deze dag ? 
Mail dan even naar Marianne Erich: 
duveramarian@telfort.nl  

                

Vacatures 
 
We kunnen nog steeds heel 
hard vrijwilligers gebruiken 
voor het voeren, toezicht 
houden, klusjes e.d. 
Interesse? Neem dan 
contact op met Dorien 
Werps. 
 
dorien.werps@gmail.com 

     Tel:0418-510977  
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Heeft u ook een leuk verhaal 
die in deze nieuwsbrief past? 
Mail dan o.v.v.’Nieuwsbrief’ 
naar Marianne Erich 
 
duveramarian@telfort.nl 

    Tel:06-15534645 
 

Dieren wachten op nieuwe adoptanten 
De landgeiten dwerggeiten en de grote schapen kunnen nog 
geadopteerd worden. Nieuwsgierig geworden? 
 
Mail dan naar Tom van de Klaauw voor alle vragen over de adoptie . 
tomvandeklaauw@hetnet   

                                                           
 

Vakantietijd 
Het zit er bijna weer op. Scholen sluiten voor even hun deuren en 
ouders gaan er met hun kroost er even tussen uit. 
Wij wensen jullie allemaal een hele fijne vakantie toe! 
 
Nieuwe vrijwilligers  
De kinderboerderij heet de nieuwe vrijwilligers Cindy 
Nieuwenhuisen van Oss en Dominique Oogjes van harte welkom  
en wensen jullie een fijne tijd op de Beestenboel. 


