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Donkere dagen voor Kerst
De dagen worden langzamerhand weer korter en de feestdagen staan weer voor de deur. Vaak worden ze de
donkere dagen voor Kerst genoemd. Voor ons gelukkig niet zo heel donker want we hebben de afgelopen
tijd weer nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen! Deze zijn hard nodig, vooral ook mbt onze openingstijden.
Daarnaast zijn we naar de Beursvloer Bommelerwaard geweest waar we in gesprek raakten met
ondernemers uit de regio en waaruit we mooie samenwerkingen hopen te bewerkstelligen. Verderop in deze
nieuwsbrief leest u meer hierover.
We beginnen deze nieuwsbrief echter met de Vogelgriep. Deze beheerst op dit moment het dagelijks nieuws
en ook wij ontkomen niet aan de maatregelen die genomen moeten worden om verdere verspreiding tegen te
gaan. Gelukkig heeft het geen invloed op onze activiteiten en kon Amerigo gewoon langskomen!
Vogelgriep
De afgelopen weken is er op verschillende plaatsen in Nederland een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep ontdekt. De vogelgriep is vooral besmettelijk voor vogels, maar ook mensen en zoogdieren kunnen
- als ze intensief contact hebben met zieke kippen - besmet worden en lichte griepverschijnselen krijgen. Als
gevolg van de uitbraken van vogelgriep zijn er door het ministerie landelijke regels uitgevaardigd, die ook
effect hebben op onze kinderboerderij.
Na het eerste geval werd besloten tot een “stand stil” met een ophokplicht en vervoersverbod voor 72 uur.
We hebben toen als noodmaatregel de kippen in het caviahok gedaan. Voor een korte tijd was dit acceptabel,
weliswaar konden de cavia’s niet naar buiten en bezoekers niet bij de cavia’s, maar voor drie dagen was dit
wel te doen. Helaas werden er daarna nog drie gevallen ontdekt en werden de maatregelen veranderd en verlengd. Minimaal nog drie weken zijn deze maatregelen van kracht, mogelijk nog langer. Voor de kinderboerderij betekenen de maatregelen dat we open mogen voor bezoek, mits we er voor zorgen dat onze vogels afgeschermd zijn van wilde vogels en niet in aanraking kunnen komen met de bezoekers en de andere dieren
van de boerderij.
Om dit voor elkaar te krijgen hebben we een tijdelijk kippenhok
achter de schapenstal gerealiseerd. Bezoekers mogen daar niet
Nieuwe vrijwilligers!
komen en de andere dieren kunnen daar niet komen. Ook de vrijwilligers wordt verzocht om daar alleen naar toe te gaan voor de
U las het al, maar we geven er
noodzakelijke verzorging van de kippen: voer en water aan het begraag nog even extra aandacht
gin en einde van de dag. Bovendien moeten de schoenen of laarzen
aan:
zowel voor als na het betreden van het kippenhok schoongemaakt
Renate Hopman, Heide Grieshaber
worden, zodat de kans op besmetting van dieren via vogelpoep
en Harry van de Wetering, harminimaal is. Natuurlijk houden we in deze situatie onze kippen extelijk welkom op onze kinderboertra in de gaten, maar gelukkig vertonen ze geen verschijnselen van
derij.
de griep. We hopen dan ook dat er niet nog meer gevallen van voWe hopen dat jullie met veel
gelgriep gevonden worden en dat de kippen weer snel vrij rond kunplezier op de Beestenboel mogen
nen scharrelen door onze kinderboerderij.
werken, we zijn erg blij met jullie!
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Fotowedstrijd
Op zaterdag 4 oktober hielden we een fotowedstrijd ter ere van Dierendag.
Bezoekers konden die dag een foto maken van hun favoriete dier op de Beestenboel en bij
ons inleveren. De mooiste, leukste of grappigste foto kon een waardebon van €15,= winnen,
te besteden bij Welkoop. Door het geweldige weer was de opkomst die dag groot en werden behoorlijk wat foto's gemaakt, vooral de varkens en geiten waren populair!
Omdat wij twee foto's echt eruit vonden springen, besloten we ook een tweede prijs
uit te reiken. Deze prijs ging naar Jody Kraijo, met een foto van varken Bobby en
haar kinderen. Toch was er één foto echt het mooiste. Dit was een foto van het zwarte
kipje met de witte coupe. Deze foto was gemaakt door Luuk Gieles en hij won hiermee
de waardebon van 15 euro! Van harte!
Beursvloer Bommelerwaard
Stichting Samen voor Rivierenland organiseerde op 9 oktober jl. in samenwerking met Rotary Zaltbommel
een Beursvloer. Op de Beursvloer waren ondernemers, verenigingen, stichtingen, onderwijs en overheid uit
de regio Rivierenland aanwezig. Zij konden elkaar ontmoeten, netwerken en handelen in maatschappelijke
betrokkenheid. Met gesloten beurs werden ter plekke matches gemaakt. Geld was taboe, het ging om uitwisseling van kennis, helpende handen, faciliteiten, materialen en contacten. Wij van de Beestenboel konden
die dag natuurlijk niet achterblijven en met ons doel, een overkapping van het pleintje van 20m², in het
achterhoofd gingen we die dag aan de slag.
Op de Beursvloer werd al snel een aannemer gespot en deze kwam met stip bovenaan ons lijstje om te spreken te krijgen. Echter, nog voor de beursvloer officieel geopend was, werden we al aangesproken door de
bouwafdeling van ROC Rivor. Al snel werden we het eens over een gezamenlijk project: ROC Rivor zou
mankracht leveren voor het renoveren van ons caviaverblijf en wij boden de leerlingen een leuk project om
ervaring op te doen: MATCH 1.
Hierna kwamen we in contact met Jiske van der Ven van Aannemer Van der Ven uit Brakel. Jiske vond de
overkapping een leuk en zinvol project. Voor zo'n stevig project moest de kinderboerderij natuurlijk wel
een flinke tegenprestatie leveren. Overeengekomen werd dat de aannemer de volledige overkapping zou
leveren en dat de kinderboerderij zou zorgen voor een paar momenten van publiciteit, een bord op de overkapping met de naam van de aannemer en een bezoek aan de kinderboerderij voor de kinderen van
werknemers van de aannemer: MATCH 2.
Ons doel voor die avond was hiermee bereikt, maar er waren meer bedrijven waarmee we in contact kwamen zoals zuivelbedrijf Den Eelder uit Well. Hieruit ontstond het idee dat de kinderboerderij in het voorjaar
een paar stierkalfjes van Den Eelder zou krijgen, omdat een (kinder)boerderij toch ook wel eens "koeien"
moest huisvesten. Hooi voor de kalfjes hebben we natuurlijk zelf in huis en Den Eelder zorgt voor melk en
brokjes voor de de kalfjes, zodat ze ook bij ons goed te eten krijgen. Als tegenprestatie mag Den Eelder een
reclamebordje bij de kalfjes zetten en informeren wij de krant. MATCH 3.
Al met al een geweldig productieve dag en bij deze alvast een deel van de tegenprestaties:
We houden u natuurlijk op de hoogte van alle
ontwikkelingen!
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