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Fijne feestdagen gewenst!
We kunnen er niet omheen: de winter is in aantocht en misschien krijgen we wel een witte kerst! Wat een
mooie wereld is het toch als het gesneeuwd heeft. Op de Beestenboel is het met dit weer extra hard werken
voor de vrijwilligers om alles sneeuw- en vorstvrij te houden en de dieren te voorzien van hun natje en
droogje. Maar we doen het met veel plezier, niets zo lekker als werken in de buitenlucht tussen de dieren.
Zo ook op 2 december jl toen we aan de slag gingen om afvoerpijpen in te graven zodat het water in weiden
beter weg kan lopen en op 25 november tijdens de Sinterklaasmiddag. Het was guur en koud maar we
hadden het naar ons zin met zijn allen. En dan na het werk lekker warm thuis bij de kerstboom bijkomen
van de kou 😊, heerlijk! Wij wensen u dan ook hele gezellige feestdagen toe met veel warmt met familie en
vrienden, maar ook tijd voor een lekkere frisse neus buiten!
Activiteiten op de Beestenboel
Afgelopen maanden hebben we 2 geweldig leuke middagen georganiseerd voor de kinderen:
Op 4 oktober konden de kinderen groentetaarten en -kettingen maken, meehelpen met het voeren van de
dieren en pannenkoeken eten. Er kwamen veel kinderen op deze activiteitenmiddag af en er werden mooie
en creatieve taarten & kettingen gemaakt. De pannenkoeken werden ook erg gewaardeerd, binnen no time
waren ze op! Ook werd onze nieuwste aanwinst die dag onthuld: een koe! Omdat echte toch wel erg veel
lawaai maken maar we er toch 1 wilden hebben, hebben we voor deze uitvoering gekozen, zo hebben de
kinderen er ook nog eens veel plezier aan.

Op zaterdag 25 november kwam het paard van Sinterklaas weer naar de Beestenboel en kregen we bezoek
van onze 2 Huispieten. Terwijl de Pieten de kinderen door de schoorsteen leerden te kruipen, pakjes in de
schoorsteen leerden te gooien en met de kinderen een echte Pietendans verzonnen, stond Amerigo heerlijk in
één van onze stallen bij te komen onder het genot van lekkere worteltjes en appels die de bezoekers voor
hem meenamen. Amerigo kwam ook nog even de stal uit en een aantal kinderen konden zelfs even op zijn
rug. De dames van de catering waren ook deze middag aanwezig om de bezoekers te voorzien van warme
chocomel. Ook dit was, ondanks het gure weer, weer een erg gezellige middag die druk bezocht werd door
jong en oud!
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Geen natte voeten meer
Zaterdag 2 december kwam een loodgieter een nieuwe buitenkraan en waterafvoerputjes plaatsen. We merken dat het water niet goed weg kan op sommige plaatsen in de
wei vlakbij het trottoir en daarom hebben we extra waterafvoerputjes geplaats. Hopelijk hebben de dieren nu in de toekomst geen natte voeten meer als het geregend heeft.
Met dank aan de harde werkers die de geulen voor de afvoerpijpen hebben gegraven!
Erkend leerbedrijf
Vanaf eind oktober mogen wij ons een erkend leerbedrijf noemen! Hiermee kunnen wij nu ook mbostudenten Dierenverzorging een stageplaats aanbieden. De studenten worden begeleid door leermeester
Tom van der Klaauw die in het dagelijks leven ook werkzaam is in het Dierenpark in Tiel. Op dit moment
lopen Susana Salgueiro, studente aan het Helicon in Geldermalsen, en Nikita Willems & Emma Berends,
beide maatschappelijk stagiaire van het Cambium in Zaltbommel, stage bij ons. Zo helpen zij in het
weekeinde mee met het verzorgen van de dieren en helpen zij mee met allerhande klusjes zoals bijvoorbeeld het opruimen van zwerfafval. Naast deze stagiaires werken ook éénmaal per week een aantal
leerlingen van Praktijkschool De Brug bij ons op de Beestenboel om praktijklessen te volgen.
Een erg mooie ontwikkeling waar we met zijn allen erg trots op zijn!

Adoptanten bedankt!

Wecycle

Wellicht heeft u wel eens van ons adoptieplan gehoord: Voor een x
bedrag kan een bedrijf, organisatie, school of particulier adoptant
worden van een (groep) dieren en steunt hiermee de verzorging van
deze dieren (denk aan medicijnen, hooi, sto, onderhoud hok etc.) en
krijgt als bewijs een mooi adoptiecertificaat. De afgelopen weken
hebben wij van een groot aantal dieren het adoptiecertificaat mogen
verlengen voor een jaar. Hier zijn wij erg blij mee en daarom een
speciaal bedankje aan: Van Bruchem, BSO Kunst & Kids, OBS De
Spelwert, Familie Bergers, Smallsteps Kids Campus, Jaen van
Bruchem en Wouter Bandenservice.
Allen een ontzettend bedankt voor jullie steun!

Eind van dit jaar wordt de Wecyclebox geleegd maar hij is
nog niet vol! Er kunnen nog
meer kapotte lampen of oude
elektrische apparaten bij, dus
mocht u nog afgedankte apparaten met stekker of
(oplaadbare) batterijen hebben
die weg mogen: brengt u ze
dan voor 31 dec. naar ons en
recylce!
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