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Najaar weer in zicht
Na een mooie zomer is het weer tijd voor het najaar. We hebben de eerste portie al gehad met een hagelbui
die niemand kan zijn ontgaan, wat een weer was dat! Op de Beestenboel is alles gelukkig goed gegaan op
wat losgeraakte takken na. De dieren waren veilig in hun stallen en hokken en dankzij de overkapping van
Van der Ven konden ze ook daar veilig onder schuilen.
Verder kijken we natuurlijk weer uit naar 4 oktober: Dierendag. Op deze zondag zullen we op de Beestenboel weer een leuke activiteitenmiddag organiseren. Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer hierover en
let u ook even op de bijlage: u kent vast wel iemand die mee wil doen!
Dieren
Wellicht is u opgevallen dat er wat dieren bij zijn gekomen, maar ook dieren weg zijn gegaan de afgelopen
tijd. We brengen u middels dit berichtje weer even up to date:
Alle bokjes, rammetjes en beertjes (kortom, alle mannetjes) die dit jaar zijn geboren zijn weggegaan. Dit
doen we omdat we anders inteelt krijgen op de Beestenboel. Natuurlijk zorgen we elk jaar voor nieuwe aanwas binnen de dierenpopulatie, maar hiervoor laten we mannetjes van buitenaf komen. Zo komt eind deze
maand een bok voor de Dwerggeiten en in oktober een ram voor de schapen. Zij zullen een aantal weken op
de kinderboerderij verblijven en gaan zorgen voor nageslacht.
Ook hebben we met pijn in ons hart afscheid moeten nemen van één van onze varkens. Nadat Bobbie onder
narcose moest om zijn hoeven te kappen, accepteerde Boris hem hierna niet meer in het varkensverblijf. We
hebben beide varkens een tijdje naast elkaar in aparte verblijven laten wennen aan elkaar maar helaas mocht
het niet baten. Hierdoor hebben we moeten besluiten afscheid te nemen van
Boris. Inmiddels hebben we van zijn nieuwe eigenaar Jeroen vernomen dat
hij het erg naar zijn zin heeft op zijn nieuwe stekkie in Rossum. Jeroen heeft
in het verleden vaker geholpen op de Beestenboel en is dan ook geen onbekende voor ons. We zijn blij dat Boris bij hem mag wonen. Gelukkig lijkt
Bobbie geen last te hebben van het feit dat hij nu alleen is, dus eind goed al
goed hopen we!
Vorig jaar augustus kregen we het kalkoenkuikentje August. We hadden gehoopt dat hij een aanwinst zou zijn voor de Beestenboel, maar al snel bleek dat hij erg opdringerig was naar
zijn verzorgers en de bezoekers. In de hoop August wat afleiding te geven
hebben we afgelopen augustus twee kalkoen hennen aangekocht. Jammer
genoeg gaf dat niet gewenste resultaat en viel hij ook hen aan. We hebben
voor August dan ook begin september een nieuw thuis gezocht en gevonden. De dames blijven voorlopig wel op de Beestenboel wonen. We hopen dat zij wel een mooie aanwinst voor de kinderboerderij zijn.
Zo ziet u maar weer dat het niet altijd eenvoudig is een mooie dierenstapel bij elkaar te vinden en te houden. Gelukkig heeft Buttercup, onze
nieuwe ezel, wel inmiddels haar stekkie gevonden bij ons!
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Collecte 2015
Ook dit jaar hebben onze vrijwilligers weer gecollecteerd. Ondanks dat de collecteweek tegelijk met de
Bommelweek viel en het weer niet altijd mee zat hebben we toch nog het mooie bedrag van €1832,56 op
kunnen halen. Bij dezen willen we alle collectanten hartelijk danken voor hun inzet, fijn dat jullie ons elk
jaar weer helpen want zonder collectanten zijn we nergens.
Daarom doen we via onze nieuwsbrief ook een oproep voor het volgende: Paola, één van onze collectanten, organiseert voor het eerst voor de NCFS (Nederlandse Cystic Fribosis Stichting) een collecte. Deze is
van 19 tot en met 25 oktober. Hiervoor is zij op zoek naar collectanten. Voor opgeven en meer info kunt u
mailen naar paola1502@hotmail.com.
Wisseling van de wacht
Niet alleen in de dierenstapel maken oudere dieren plaats voor nieuwe, ook binnen onze
Vrijwilligersgroep en in het bestuur wordt af en toe stuivertje gewisseld.
Zo nam Cindy van Oss deze zomer afscheid van het bestuur na een aantal jaren zeer actief te zijn geweest
als secretaris. Zij wordt opgevolgd door Marjolein van Teeffelen. Het bestuur bestaat op dit moment uit
Edward Neutenboom (voorzitter), Jan Stoops (penningmeester), Marjolein (secretaris), Dorien Werps
(Vrijwilligerscoördinator) en Tom van der Klaauw (Dierencoördinator). Namens hen willen we bij dezen
Cindy danken voor haar tomeloze inzet de afgelopen jaren en willen we Marjolein welkom heten in het
bestuur. Heel veel succes toegewenst!
Binnen de vrijwilligersgroep zijn ook wat wisselingen geweest. Zo namen Piet Smits en Erik Bos afscheid
en kwamen Youri van der Meijden, Thom Ekelmans en Kelly van Zanten onze club versterken. Piet en
Erik, bedankt voor jullie inzet de afgelopen jaren en Youri, Thom en Kelly, we hopen dat jullie met veel
plezier bij ons zullen werken!
Adoptieplan

4 oktober Wereld Dierendag

Wellicht heeft u al eens van ons adoptieplan gehoord.
Hierin kunnen bedrijven, scholen of particulieren voor
een jaar een dier of dierengroep adopteren. Hiervan bekostigen we een jaarlang hooi, stro en medicatie.
Per 1 oktober zullen de kippen weer door OBS De Spelwert worden geadopteerd, de ezel door Van Bruchem en
de Ouessantschapen door Van Hees Bestratingen. Ons
varken Bobbie wordt geadopteerd door Jaen van
Bruchem. Allen heel erg bedankt voor jullie steun het
komende jaar!
Wilt u ook een groep dieren adopteren? Neem dan contact op met Tom (tom@kinderboerderijzaltbommel.nl).
De grote schapen, Landgeiten, konijnen, cavia’s, kalkoenen en kleine geiten zijn nog vrij!

Zondag 4 oktober is het weer Wereld
Dierendag. Dit laten wij natuurlijk niet
zomaar voorbij gaan en we hebben dan ook
een leuke middag vol activiteiten. Van 14
tot 17 uur kunnen de kinderen uit Zaltbommel en omgeving terecht voor een wandeling met onze ezel Buttercup en ze kunnen
knutselen. Natuurlijk is er voor de volwassenen koffie & thee en voor de kinderen
limonade. Ook kunnen de kinderen die dag
hun kijkdoos inleveren voor de kijkdooswedstrijd waarmee ze mooie prijzen kunnen
winnen. De kleurplaat hiervoor vindt u in de
bijlage.
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