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Extra lange zomer!
Medio september en 25 graden! Heerlijk! Maar dat hebben we wel verdient na zo’n natte zomer. Wij
hebben ook wat langer zomervakantie gehouden, vandaar dat u de nieuwsbrief van juni gemist heeft.
We maken het daarom extra goed met u deze editie: een dubbele nieuwsbrief!

Geboortenieuws en een nieuwe bewoners
Sinds de laatste nieuwsbrief is onze Beestenboel aardig uitgebreid: Zo kwamen er 8 konijntjes, 2 dwerggeitjes, 1 Ouessant schaapje en 8 cavia’s ter wereld. We hebben helaas niet alle dieren kunnen houden, de
mannetjes hebben we moeten verkopen omdat we anders wel erg veel uitbreiding krijgen in de toekomst…
Naast jonge dieren die uit eigen nest kwamen, hebben we ook van buitenaf jonge dieren
aangeschaft. Eind augustus kwam het kalkoenkuiken August bij ons op de Beestenboel wonen. Ook Sproet, een leblam, is ons komen vergezellen en mocht u een bijzonder zwart kipje
zijn opgevallen, dan klopt dat, zij is ook nieuw. Leuk voor de kinderen: ze is handtam!
NL Doet
Het is even geleden, maar we willen dit onderwerp niet overslaan: 21 en 22 maart was weer NL Doet. Op
deze dagen in maart gaan medewerkers van bedrijven, scholen of mensen die normaal gesproken geen vrijwilligerswerk doen aan de slag bij een vrijwilligersorganisatie in de buurt. Bij de Beestenboel kwamen zaterdag 22 maart medewerkers van het bedrijf Zhb Hekwerken uit Gameren klussen, ondersteund door een
aantal vaste vrijwilligers van onze kinderboerderij. Gebroederlijk werden de schouders onder een aantal
klussen gezet en aan het einde van de dag was oa. het centrale terras vergroot en aangepast, de stallen
schoon en was het informatiebord verzet. Via deze weg willen we de medewerkers van ZHB Hekwerken
nogmaals hartelijk danken voor hun inzet!
Natuurlijk blijven er altijd (onderhouds)klussen terugkomen op de Beestenboel. Wilt u met uw bedrijf,
school of familie volgend jaar meehelpen een aantal klussen te klaren? Kijk dan voor meer informatie op
www.nldoet.nl of neem contact op met Tom van der Klaauw via tom@kinderboerderijzaltbommel.nl.
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Opbrengst collecte 2014
Eind augustus gingen onze collectanten weer de wijken van Zaltbommel in om te collecteren.
Het geld is hard nodig, ook omdat we geen subsidie meer krijgen. Ondanks het feit dat we, net
als andere goede doelen, merken dat mensen wat minder geven, waren we blij verrast met de
€ 2017,81 die we op mochten halen! Een groot compliment voor onze collectanten en via deze
weg allen hartelijk dank! Het geld is inmiddels veilig op onze rekening gezet, maar moest ook
meteen aangesproken worden omdat in de nacht van 30 op 31 augustus ons hek werd opengeknipt. Gelukkig bleven de dieren ongedeerd en bleek na telling iedereen aanwezig. De daders zijn echter
nog niet gevonden, dus mocht u die avond of nacht iets verdachts zijn opgevallen: tips zijn welkom!
Activiteiten op de Beestenboel

Open of dicht?

Elk jaar proberen we een aantal activiteiten te organiseren. Zo
hadden we zaterdag 19 april onze Paasmiddag. Vele kinderen kwamen eitjes beschilderen en eiermutsjes knutselen. Natuurlijk was de Paashaas ook aanwezig en had eieren
verstopt. Er werd naar hartenlust gezocht en uiteindelijk
werden alle eieren gevonden. De gevonden echte eieren
konden bij de Paashaas worden ingeleverd en in ruil
daarvoor kregen de kinderen chocolade eitjes terug.
Zoals elk jaar was deze middag weer een groot succes!
Volgend jaar bestaat onze kinderboerderij 10 jaar en dan hopen we
een wat grotere activiteit te kunnen organiseren. Op dit moment
wordt een jubileumcommissie samengesteld en zij zullen gaan brainstormen over de invulling van ons jubileum want dit willen wij natuurlijk vieren met alle inwoners van Zaltbommel en omstreken.
Tot die tijd zitten wij niet stil, want ook Sinterklaas zal de Beestenboel weer aan doen dit jaar. Welke datum hij tijd heeft en of zijn
trouwe viervoeter ook dit jaar weer even komt uitrusten op onze
kinderboerderij is nog niet bekend, maar we houden u hiervan op de
hoogte via de posters op het informatiebord of onze website.

Wellicht is het u de laatste tijd
opgevallen dat onze kinderboerderij niet elke woens-, zater- en
zondag meer open is. Dit vinden
wij zelf ook erg jammer, maar
komt door het tekort aan vrijwilligers die toezicht kunnen
houden. We proberen met de
huidige vrijwilligers zoveel mogenlijk open te zijn, maar dit
lukt helaas niet altijd.
Daarom doen we toch nog eens
een oproep, want tussen al onze
lezers zitten misschien wel een
paar papa’s, mama’s, opa’s,
oma’s of dierenliefhebbers die
een middag in de maand ons wil
helpen. Onderstaand vindt u
onze contactgegevens!!!

Nieuwe website

Colofon

We hebben sinds kort een nieuwe website! De oude was wat verouderd en we
hebben Hobo Online bereid gevonden voor ons een nieuwe website te maken
en te onderhouden. Neemt u gerust eens een kijkje op onze website waar u
o.a. meer informatie vindt over onze dieren, foto’s uit het verleden vindt,
maar ook kennis kunt maken met
onze vrijwilligers. Daarnaast zullen natuurlijk onze activiteiten
via de website worden aangekondigd. Laat ook vooral een berichtje achter in ons gastenboek!
U vindt ons op www.kinderboer
derijzaltbommel.nl
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Neuteboom
Heeft u een leuk verhaal dat in
deze nieuwsbrief past of komt
u ons vrijwilligersteam
versterken?
Mail dan o.v.v.’Nieuwsbrief’
of “Vrijwilliger” naar
tom@kinderboerderijzaltbom
mel.nl
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