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Bijna vakantie
Als we naar het weer kijken zouden we het niet zeggen maar toch is het alweer bijna zomervakantie. Een aantal van onze vrijwilligers is daar hard aan toe kunnen wij u zeggen. Er is
namelijk ontzettend geklust de afgelopen weken op de kinderboerderij.
Vorige nieuwsbrief konden we melden dat het caviaverblijf tijdens NL Doet was afgebroken en sinds een
aantal weken staat het nieuwe er hoor! Een geweldige klus die met vrijwillige hulp tot stand is gekomen.
Verder op in deze nieuwsbrief leest u daar meer over. Ook zijn er nog wat andere, kleinere, klussen geklaard
de afgelopen weken zodat we weer helemaal up to date zijn.
Wij gaan de zomer dus met een goed gevoel tegemoet, ook omdat we weer nieuwe vrijwilligers mochten
verwelkomen! We proberen dan ook voor u open te zijn deze zomer. Op zondag lukt dat bijna de hele
zomer en ook op woensdag zijn we vaker open. Dus mocht u thuis blijven deze vakantie of op een zondag
langs willen komen, wees welkom, want weer of geen weer, een middagje op de Beestenboel is altijd leuk.
Fijne vakantie allemaal!

Wethouder Simon Buwalda op de Beestenboel
Zaterdag 4 juni jl. bracht de nieuwe wethouder van Zaltbommel, Simon Buwalda, een werkbezoek aan de
kinderboerderij. De gemeente is namelijk lid van De tafel van 5. In deze organisatie ondersteunen lokale
bedrijven lokale initiatieven op het gebied van armoede, met als doel een gezonde samenleving waarin
iedereen kan meedoen. De Beestenboel is een goed voorbeeld hiervan omdat wij vrij toegankelijk zijn voor
iedereen: jong en oud, arm en rijk en van elke nationaliteit.
- te kunnen blijven bestaan hebben we naast vrijwilligers ook middelen nodig en over deze onderOm voort
werpen werd deze middag gesproken met de wethouder. Meneer Buwalda maakte kennis met de vrijwilligers en sprak met het bestuur terwijl hij een rondleiding kreeg. We hopen dat uit zijn bezoek wat moois
gaat komen zodat we in de toekomst vaker open zullen zijn voor publiek met mooie, nette voorzieningen
voor de dieren.
Wilt u meer weten over De tafel van 5? Kijkt u dan eens op www.detafelvan5.nu. Naast onze kinderboerderij vindt u daar ook andere maatschappelijk betrokken organisaties die hulp kunnen gebruiken. Wie weet
kunt u iets betekenen voor hen, want een betere wereld begint bij jezelf!
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Nieuw caviaverblijf
Jaaa! Eindelijk is hij af: ons nieuwe caviaverblijf! Weken werd door vrijwilligers in hun spaarzame vrije
uurtjes geklust en langzamerhand kreeg het nieuwe verblijf vorm. Er werd een dichte wand gemaakt om
wind tegen te houden, tegels op de vloer van het gehele bezoekersgedeelte gelegd, een deur die uit twee
delen bestaat geplaatst en er werden ramen gemaakt in de wand van het nachtverblijf zodat bezoekers de
cavia’s daardoor kunnen bekijken. En wat zijn we er trots op! Hieronder kunt u het resultaat bekijken, maar
we willen u eigenlijk uitnodigen om een keer in levende lijve naar de Beestenboel te komen en te zien wat
we met de belevingservaring van het caviaverblijf hebben gedaan.

En natuurlijk is een speciaal bedankje voor onze vrijwilligers hier op zijn plaats: Tom en zijn klusjesman
bedankt voor het timmerwerk, Pascal, Dorien, Patricia en Milan bedankt voor het sjouwen van al die zware
stenen, Rob bedankt voor het straatwerk, geweldig vakwerk! En last but not least de heren van Dimar die
het materiaal hebben gesponsord. Dirk en Marco, ontzettend bedankt hiervoor want zonder materiaal waren
we nergens geweest. Hopelijk zijn we niemand vergeten, excuus als het wel zo is, maar hoe dan ook, wat
zijn we blij met jullie! Komt dat zien, komt dat zien!

Nog meer klussen geklaard

Nieuwe vrijwilligers

Zoals aan het begin van deze nieuwsbrief gezegd gaan wij fris en
fruitig de zomer in en hebben we naast het caviaverblijf nog wat
klussen gedaan. Zo werden de stallen weer uitgemest door een
aantal vrijwilligers. In onze nieuwsbrief van december jl. vertelden
we al dat wij 2 maal per jaar de stallen uitmesten en dat is een klus
waarbij je je neus het beste met een wasknijper dicht kan doen. Blij
zijn we dan ook dat zoveel vrijwilligers kwamen helpen!
Ook de schapen werden weer geschoren afgelopen maand zodat zij
de, hopelijk warme, zomer weer door kunnen.

Ook een vermelding waard zijn
onze nieuwe vrijwilligers Anja,
Kim en Rob.
Anja komt onze toezichtploeg
versterken en zal op de woensdagmiddag de Beestenboel open doen
voor publiek. Kim heeft in het
verleden met haar vader gewerkt
op de kinderboerderij en gaat nu
alleen een aantal eindrondes doen
in de week. Ook Rob Dekker is
een nieuwe vrijwilliger en komt
de voerploeg versterken.
Alle drie van harte welkom en
veel plezier op de Beestenboel!
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