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De lente komt eraan! 

 

Als je naar het weer kijkt vraag je je af wanneer toch eindelijk de lente zal beginnen, maar op de kinderboer-

derij is hij al begonnen! Op 7 maart hadden we een ware babyboom, want al onze grote schapen besloten 

die dag te bevallen. Om half 11 in de ochtend werden de eerste 3 geboren, gevolgd door nog 3 gedurende de 

dag. Zij werden voorgegaan door een dwerggeitje dat 2 februari ook al van een tweeling beviel en 15 maart 

beviel de eerste Landgeit. Bij ons is het dus al een gezellige boel met al die kraamkamers en klein grut. We 

hopen dat de lente ook buiten snel doorzet zodat de kleintjes snel in de wei kunnen dartelen! 

NL Doet 

 

15 en 16 maart was weer NL Doet in Nederland. Dan gaan mensen (veelal uit 

het bedrijfsleven) als vrijwilliger bij instanties of stichtingen aan de slag. Bij 

ons kwamen 16 maart familieleden van vrijwilligers, medewerkers van Rabo-

bank en vrijwilligers & bestuur werken. Zij vernieuwden het hekwerk, brach-

ten straatwerk aan in de achterste wei, maakten nieuwe poten onder het konijn-

enhok en maakten de stallen, het beheerdershuisje, de daken en goten schoon.  

Dankzij hun inspanning en harde werk kunnen we er weer tegenaan! Dank!  

      

 

Kinderboerderij 

Paspoort 

 

Wij verkopen ze weer! 

Ze geven gratis toegang 

tot 30 parken in Neder-

land aan kinderen jon-

ger dan 13 jaar. Daar-

naast steunt u ook nog 

eens onze kinderboer-

derij door de aanschaf 

van dit paspoort. Een 

paspoort kost € 15 en is 

bij Freek te verkrijgen. 

Meer informatie vindt u 

op www.kinderboer-

derijenpaspoort.nl  
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Heeft u  een leuk verhaal dat in 

deze nieuwsbrief past? Mail dan 

o.v.v.’Nieuwsbrief’ naar   

tom@kinderboerderijzaltbomme
l.nl 

 

  

 

Lisa het Veluws Heideschaap  

 

Naast het mooie nieuws dat er veel lammetjes en geitjes zijn geboren, hebben  

        we helaas ook droevig nieuws. Ons Veluws Heide- 

        schaap Lisa kon na haar zware bevalling niet meer  

        goed herstellen en het ging erg slecht met haar. We  

        hebben haar 11 maart in moeten laten slapen als ge- 

volg hiervan. Lisa was één van de dieren die vanaf                                            

het begin bij ons was. We zullen haar erg missen.  

        Haar lammetje brengen we nu met de fles groot.  

Paasactiviteiten op De Beestenboel 

 

Zaterdagmiddag 30 maart organiseren we van 14 tot 17 uur weer  

een gezellige activiteitenmiddag. Kinderen kunnen een paasmand- 

je of eierdopje maken, eieren schilderen en natuurlijk zijn er ook 

lekkere chocolade eitjes van de Paashaas. U bent natuurlijk ook welkom! 
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