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Fijne feestdagen!
Nog een paar nachtjes slapen en dan vieren we allemaal weer Kerst, gevolgd door Oud & Nieuw. Altijd één
van de gezelligste tijden van het jaar en ook een tijd waarin je even over je schouder terugkijkt naar wat je
allemaal hebt gedaan en beleefd maar ook vooruitblikt naar wat komen gaat.
Voor de Beestenboel was het een jaar waarin we een geweldig mooi nieuw caviahok kregen, nieuwe, jonge
dieren mochten verwelkomen, weer leuke activiteiten konden organiseren voor jong & oud en in de laatste
maanden van t jaar ook nog eens geweldig verrast werden door de vele adoptanten die hun certificaat weer
met een jaartje verlengden! Dank u wel daarvoor!
Voor het nieuwe jaar zijn we voornemens op dezelfde toer door te gaan: zorgen dat we de Beestenboel mooi
en netjes houden door onderhoud te plegen, activiteiten te verzorgen en hopelijk weer wat meer open
kunnen zijn, want helaas is hebben we nog altijd niet genoeg vrijwilligers om elke woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag onze deuren te openen. Het blijft een uitdaging genoeg vrijwilligers te vinden maar we
blijven positief!
En met deze positieve gedachte willen we u allen hartelijk danken voor uw steun in welke
vorm dan ook in het afgelopen jaar. Zonder u zouden veel van bovengenoemde zaken niet
mogelijk gemaakt zijn en we zijn dan ook erg blij dat u er voor ons bent. We wensen u dan
ook hele fijne Kerstdagen en veel goeds voor 2017 toe!
Bestuur en vrijwilligers Kinderboerderij De Beestenboel
Afscheid Cindy van Oss
Deze week
heeft Cindy van Oss haar laatste voerdienst gedraaid bij de Beestenboel. Cindy is jarenlang
vrijwilliger bij ons geweest, maakte als secretaris deel uit van het bestuur, voerde de dieren regelmatig in de
ochtend en was één van de drijvende krachten achter onze activiteitenmiddagen.
Helaas heeft zij besloten om te stoppen als vrijwilliger en daarom willen wij haar bedanken voor haar tomeloze inzet en enthousiasme. Cindy dankjewel en we hopen je hier of daar nog eens tegen te komen!
Vertrouwenspersoon voor vrijwilligers
Vanaf 1 december jl. is Judith Hament aangetreden als vertrouwenspersoon voor onze vrijwilligers. Judith is
werkzaam als zelfstandig coach en traint en begeleidt mensen oa om zich persoonlijk te ontwikkelen, ambities te realiseren en nieuwe loopbaanmogelijkheden te bekijken. Ook kun je bij haar terecht om te leren
omgaan met een beperking, stressklachten en belemmeringen in je functioneren.
Een echte professional dus die voor onze vrijwilligers een vertrouwenspersoon zal zijn. Zij kunnen contact
met haar opnemen als zij bijvoorbeeld iets vervelends meemaken in de omgang met andere mensen op de
kinderboerderij. Judith zal hun verhaal in vertrouwen aanhoren en samen met de vrijwilliger bekijken wat ze
eraan kunnen doen. Ze geeft dan ook via deze weg aan de vrijwilligers mee: Blijf nooit met een nare ervaring rondlopen, maar maak het bespreekbaar en zoek naar een oplossing!
Judith is te bereiken op telefoonnummer 06 – 21 40 52 51 voor de vrijwilligers, maar ook voor u als u een
vraag hebt of interesse in haar begeleiding.
.
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Paard van Sinterklaas op de Beestenboel
Zaterdag 26 november mochten we weer het paard van Sinterklaas verwelkomen
op de Beestenboel. Ook kwamen 2 Huispieten mee om samen met de kinderen
leuke activiteiten te doen zoals knutselen en dansen. Die middag konden kinderen
ook een stukje wandelen met Butter Cup, onze ezel. Dit werd ook erg leuk gevonden. Hieronder een kleine impressie van deze geslaagde middag!

We gaan door met Schone Kernen!
Vanaf begin dit jaar hebben wij ons ingezet voor het project Schone Kernen. Met dit project wil de gemeente Zaltbommel 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 hebben het afgelopen jaar een gedeelte van de wijk De Vergt schoongehouden. Dit deden we elke
laatste zaterdagochtend van de maand en met veel plezier hebben we zakken vol zwerfafval bij de gemeente gebracht.
Onze kas kreeg hierdoor een mooie aanvulling en daarom hebben we besloten om ook in 2017 ons in te
gaan zetten voor dit doel, want niet alleen spekken we onze kas hiermee, ook vinden we het onderling nog
eens erg gezellig en raken we onderweg aan de praat met buurtbewoners die het erg waarderen dat we hun
wijk schoonhouden.
Vindt u het leuk een keer mee te helpen? Komt u dan een keer op de laatste zaterdag van de maand om
9:30 naar de Beestenboel op de Kazemat en sluit gezellig aan. We gaan te voet of met de auto naar De
Vergt, ruimen daar tot ongeveer 12 uur het afval op en sluiten af in Lunchroom De Vergt waar we altijd
beloond worden met een kopje koffie of thee door de eigenaar.

Adoptanten gezocht
Zoals aan het begin van deze nieuwsbrief gezegd zijn er veel adoptanten die dit jaar ook weer hun certificaat hebben verlengd met een jaar. Onze adoptanten zijn bedrijven en particulieren die voor een bepaald
bedrag een dierengroep adopteren en hiervoor een certificaat ontvangen. Van het geld dat wij ontvangen
bekostigen wij oa medicijnen, inentingen en voedsel voor de dieren. We hebben dit jaar nog een aantal
dierengroepen te “vergeven”, namelijk de Landgeiten, konijnen, dwerggeiten en grote schapen.
Heeft u interesse om 1 van deze dieren te adopteren of wilt u meer informatie over ons adoptieplan, neemt u
dan contact op met Tom van der Klaauw via 06-23154005. U bent meer dan welkom!
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