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Kom mee naar buiten allemaal…..
Na een hele koude tijd is de lente weer in aantocht. Tijd om de handen uit de mouwen te steken en weer lekker buiten aan het werk te gaan vinden wij. Afgelopen maanden deden we dat volop: zo stonden we met het
koude weer elke ochtend klaar voor de dieren om hen te verzorgen, gingen we de Vergt en Spellewaard in
om zwerfafval te ruimen en zijn we afgelopen zaterdag 10 maart volop aan het klussen geslagen in het kader
van NL Doet. En u? Heeft u ook al het voorjaar in uw bol of wacht u nog even tot de zon echt doorbreekt?
Hoe dan ook, op de Beestenboel is het altijd lekker buiten!
Schone Kernen: verandering van wijk
Zoals u wellicht weet doen wij mee met het project Schone Kernen. Voor dit project gaan vrijwilligers van
lokale verenigingen en stichtingen maandelijks aan de slag om het zwerfafval op te ruimen binnen de
bebouwde kom van de dorpen en wijken in de gemeente Zaltbommel om zo hun kas aan te vullen.
Wij doen al een tijdje mee met dit project en ruimden afval op in de wijk De
Vergt. Omdat we graag in de wijk rondom de Beestenboel willen schoonmaken hebben we dit aangevraagd en vanaf 1 januari 2018 is de Spellewaard
onze wijk! Eind januari gingen we voor het eerst op stap en met hulp van onze
ezel Buttercup hebben we de straten, pleinen, hofjes, speeltuinen en parkjes
van De Spellewaard vrijgemaakt van afval.
Statiegeldacties
Afgelopen maanden werden we verrast door Coop Zaltbommel en AH Zaltbommel want wij waren hun
goede doel bij de statiegeldacties. Elke klant die in deze winkels zijn lege flessen inleverde kreeg de keuze
om dit wel of niet aan het goede doel te schenken. Beide acties waren zeer succesvol want we mochten een
bedrag van €115,80 en €319,55 ontvangen! Hier zijn we heel erg blij mee en willen dan ook iedereen
bedanken die meegedaan heeft aan deze actie en ons heeft gesteund!

Nieuwe voerbakken
In februari mochten we 4 nieuwe voerbakken ontvangen van ’s-Heerenloo. Dit is een organisatie
ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking. De bakken die wij hebben
gekregen zijn in Zaltbommel gemaakt door een vrijwilliger en cliënten bij dagopvang De Harmonika. We
zijn hier erg blij mee en er wordt door de dieren dankbaar gebruik van gemaakt!
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Afscheid van Bobbie
Sinds mei 2010 was het varkentje Bobbie een geliefd dier op onze Beestenboel.
Samen met Boris kwam hij in dat jaar naar onze kinderboerderij en ze werden al snel
geliefd onder het publiek. Bobbie bleek de laatste tijd niet zo lekker in zijn vel te zitten
en we merkten dat zijn gezondheid achteruit ging. We hebben veel zorg aan hem
proberen te geven en ook de dierenarts kwam regelmatig langs voor hem. Eind februari
hebben we hem naar iemand buiten de Beestenboel gebracht omdat we hem niet de
aandacht en zorg konden geven die hij nodig had. Helaas bereikte ons niet kort daarna
het bericht dat Bobbie overleden was, ver-moedelijk aan een infectie aan zijn zenuwstelsel. Omdat Bobbie een bijzonder varkentje was (zo liep hij vaak gezellig los rond
tussen de kinderen en liet zich heerlijk knuffelen en aaien) en hij een warm plekje in ons
hart heeft, willen we bij deze nog even kort stil staan bij zijn overlijden. We zullen hem missen!
Lammetjes!

Bedankt Da!

Terwijl het buiten waaide en vroor dat het kraakte, beviel onze Clun
Forest Nina van een tweeling: een wit ooitje en een zwart rammetje.
Ondanks de kou ging het super goed met moeder en kleintjes en
lagen zij heerlijk onder de warme lamp in de kraamkamer.
Het gaat zo goed met moeder en kinderen dat zij
sinds een paar dagen buiten lopen. Dus mocht u 2
lammetjes zien springen dan weet u wie het zijn!

Helaas heeft vrijwilliger Da aangegeven dat zij gaat stoppen als
toezichthouder. We zullen haar
gaan missen op de woensdagmiddag maar gelukkig blijft ze
meehelpen met het zwerfvuil
opruimen, fijn Da en heel erg
bedankt voor het toezicht!

Ophokken pluimvee
Sinds 9 december is helaas weer de landelijke ophok- en afschermplicht ingegaan. Dit vanwege de
vogelgriep. Ook onze kippen, kalkoenen en pauw zijn opgehokt en zullen tot nader orde binnenblijven.
NL DOET
Vrijdag 9 en zaterdag10 maart jl. werd nationaal weer NL Doet gehouden. Op deze dagen gaan werknemers van bedrijven en particulieren als vrijwilliger aan de slag bij een ander bedrijf of stichting/vereniging.
Ook wij deden weer mee dit jaar en konden dankzij de hulp van vele vrijwilligers het dak vernieuwen van
de grote stal, grastegels leggen in het nieuwe stukje weiland en werden de hokken van de dieren onder
handen genomen voor een grote schoonmaakbeurt. Aan eenieder die deze dag tot een succes heeft gemaakt
een heel hartelijk dank voor jullie hulp!

Colofon
Layout ; Lianne Josemanders
Foto’s; Tom van der Klaauw

Redactie ; Tom v.d Klaauw, Dorien Werps, Lianne Josemanders
Ook in onze nieuwsbrief? Mail dan o.v.v.’Nieuwsbrief’ naar tom@kinderboerderijzaltbommel.nl

Stichting Kinderboerderij Zaltbommel, p.a. Heer Balderikstraat 86, 5302 XK, Zaltbommel
Rekeningnr. NL43 RABO 0111 8442 58 Zaltbommel
www.kinderboerderijzaltbommel.nl

