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Jaarlijkse collecte
20 tot en met 26 augustus hebben wij weer onze jaarlijkse collecte gehouden.
Dankzij de inzet van onze collectanten hebben we 2.528,73 Euro opgehaald.
Een bedrag waar we heel blij mee zijn, zeker omdat we met minder collectanten liepen als voorgaande jaren.
Collectanten bedankt voor jullie inzet!
Bezoek Scouting aan Beestenboel

Q Enting

Zaterdag 8 september brachten de Bevers van
Scouting Zaltbommel een bezoek aan onze
kinderboerderij. Bevers zijn de jongste leden van
Scouting Nederland en bestaat uit jongens en
meisjes van 5 tot 7 jaar oud.
Ze brachten een bezoek aan de Beestenboel om
meer te leren over de dieren. Freek gaf ze een
rondleiding en uitleg over het leven en verzorging van de dieren.

4 september hebben we onze geiten en schapen ingeënt tegen Q-Koorts. Dit verkleint de kans dat de
dieren besmet raken. Raakt een dier toch besmet,
dan zorgt de vaccinatie ervoor dat het dier minder
Q-koortsbacteriën uitscheid.
We hopen hiermee goede maatregelen getroffen te
hebben voor mens en dier.
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

Caviakeuring
Zaterdag 29 september houden we weer een ca756van 14 tot 16 uur. We beoordelen alle
viakeuring
cavia’s op verzorging en uiterlijk en belonen de
mooiste met een prijs! Deelnemen? Neem dan
contact op met Antoinet 06-21227567

Vacatures

Colofon

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 dat in deze
nieuwsbrief past? Mail dan
o.v.v.’Nieuwsbrief’ naar
tom@kinderboerderijzaltbo
mmel.nl
Tel:06-23154005

