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Spring is in the air!
U heeft het vast al gemerkt buiten: de natuur begint weer tot leven te komen, bollen komen weer uit de
grond, de zon laat zich alweer wat vaker zien en als u langs de Beestenboel bent gekomen heeft u vast ook
de pas geboren geitjes rond zien dartelen. En bij de lente hoort natuurlijk een voorjaarsschoonmaak. Wij
gingen in januari en februari alvast op pad om dit te doen in De Vergt voor het project “Schone Kernen”.
Ook gaan we onze schouders zetten onder het project: nieuw caviahok. Zaterdag 12 maart zijn de eerste
werkzaamheden begonnen tijdens NL Doet. Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer over onze
lentekriebels!

Nieuwe vrijwilligersploeg op de kinderboerderij
Wie de laatste paar weken op maandagochtend langs de Beestenboel is gekomen kan het niet ontgaan zijn:
we hebben een nieuwe ploeg vrijwilligers erbij! 11 leerlingen van Pro De Brug in Zaltbommel zullen tot aan
de zomervakantie in wisselende ploegen van 4 leerlingen op maandagochtend onze dieren gaan voeren.
Pro De Brug is een school voor Praktijkonderwijs, gevestigd op loopafstand van de kinderboerderij.
Het werk op de Beestenboel heeft voor de leerlingen van Pro De Brug als doel de arbeidsvaardigheden te
oefenen ter voorbereiding op de stage en arbeidstraining. Zij voeren dan ook alle voorkomende werkzaamheden uit zoals oa het voeren van de dieren, vegen en schoonmaken van de verblijven.
Wij zijn erg blij met de uitbreiding van ons vrijwilligersteam en willen dan ook de leerlingen van Pro De Brug bij deze nogmaals van harte welkom heten. Super dat jullie ons
komen helpen de dieren te verzorgen en we hopen dat jullie dit met veel plezier zullen doen!
Schone Kernen
Na het grote succes in 2015 van het project “Schone Waal”, besloot de gemeente Zaltbommel per 1 januari
het project “Schone Kernen” te starten. Met dit project wil de gemeente wederom een win-win situatie creëren: De wijken in Zaltbommel worden vrijgehouden van zwerfvuil en de stichtingen of verenigingen die
dit elke maand doen kunnen zo hun kas spekken.
Wij van de Beestenboel zetten ons graag in voor dit project en hebben ons opgegeven om de wijk rondom
de kinderboerderij schoon te houden. Helaas was deze wijk al vergeven aan een andere stichting, maar we
konden wel aan de slag in De Vergt. Zaterdag 30 januari trokken we voor het eerst de wijk in om het zwerfafval op te ruimen. De bedoeling was om samen met ons ezeltje Buttercup de wijk in te trekken maar het
weer was te slecht om haar mee te nemen. Wel namen we onze speciale containerfiets mee waar we de volle
vuilniszakken in konden doen. Ondanks het slechte weer haalden we ruim 10 vuilniszakken zwerfvuil op.
Veel bewoners spraken hun
waardering uit en “Bakkerij
Lunchroom De Vergt”
trakteerde de harde werkers
op warme koffie en thee.
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NL DOET
Vrijdag en zaterdag 11 & 12 maart was het weer zover: NL DOET! Elk jaar in maart organiseert
het Oranjefonds deze activiteitendagen waarop bedrijven of andere vrijwilligers zich in kunnen zetten voor
een project in hun buurt.
Op de Beestenboel werd ook dit jaar aan een project begonnen: het afbreken en opnieuw opzetten van het
caviahok. Na 10 jaar goede dienst is het tijd het caviahok te vernieuwen en 12 maart werd begonnen aan
deze grote klus. Met een lekker zonnetje op de achtergrond werd eerst het dak en daarna de zijkanten van
het verblijf uit elkaar gehaald. De cavia’s waren voor die tijd al verhuisd naar een tijdelijk onderkomen
waar ze zullen verblijven tot het nieuwe hok klaar is want het nieuwe hok is nog in de maak.
Omdat we veel enthousiaste vrijwilligers hadden die deze dag wilden komen helpen op de Beestenboel en
niet iedereen zich bezig kon houden met het caviahok werden ook andere klussen onder handen genomen
zoals het schoonmaken van het hek & diverse verblijven en schoonkrabben van klimrekken voor de dieren.
Al met al was het weer een mooie dag met geweldige inzet van alle vrijwilligers. Bij deze hartelijk dank aan
een ieder die deze dag mee heeft geholpen en hieronder een kleine impressie van hoe zo’n dag eruit ziet.
Wellicht ook iets voor u volgend jaar? Wij houden ons altijd aanbevolen!

Geboortenieuws

Paasactiviteiten

Op de Beestenboel is de lente al vanaf begin februari aan
de gang want er werden al vroeg jonge geitjes geboren.
In totaal mochten we 7 nieuwe geitjes begroeten die
ondertussen alweer een tijdje in de wei ronddartelen.
We hebben dit jaar echter niet alleen bij de dieren
uitbreiding maar ook bij één van onze vrijwilligers!
Onze webmaster Youri is vader geworden van zoontje
Delano. Moeder en zoon maken het goed
hebben wij vernomen, dat is altijd mooi
nieuws! Namens alle vrijwilligers van harte en
geniet van jullie kleintje.

Zaterdag 26 maart aanstaande organiseren
we weer onze jaarlijkse Paasactiviteitenmiddag.
Tussen 14.00 en 16.00 uur kunnen alle
kinderen uit de Bommelerwaard paaseieren komen zoeken, knutselen en kuikens
aaien.
Natuurlijk komt de Paashaas ook nog even
langs om heerlijke chocolade-eitjes uit te
delen.
Tot zaterdag!
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