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Vakantie!
Door het mooie weer van afgelopen weken leek het al wel zomer, maar die moet gewoon nog beginnen!
Wat een heerlijk buitenweer was het de afgelopen tijd. En dat kwam mooi uit want de kippen mochten weer
naar buiten en de pasgeboren geitjes en lammetjes roken het verse gras buiten ook! Wijzelf gaan ook met
iets meer plezier naar de Beestenboel want zeg nou zelf: buiten zijn en dieren mogen verzorgen is heerlijk,
maar met een zonnetje erbij een extra genietmomentje. Daarom ook voor u: geniet van de zomer en fijne
vakantie!
Schone Kernen: we lopen wat af
Zoals vorige nieuwsbrief al vermeld: we hebben een nieuwe wijk in het project Schone Kernen en we zijn al
een aantal maal op pad geweest. Één van onze vrijwilligers hield bij hoeveel kilometers we maken op zo’n
ochtend en dat waren er ruim 3,5! Dus naast het feit dat we de wijk schoonhouden is het ook nog eens goed
voor onze conditie 😊.
In het voorjaar werden we ook uitgenodigd door de gemeente om samen met andere vrijwilligers die meedoen met Schone Kernen gebruik te maken van een
lunch op de gemeentewerf. De gemeente had deze georganiseerd om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. We hebben genoten van het eten maar ook van
het contact met de andere vrijwilligers. Voor ons zeker voor herhaling vatbaar!
Nieuw leven op de kinderboerderij
Afgelopen maanden bevielen onze geiten en schapen weer van kleine
geitjes en lammetjes. Vanaf april was het er de tijd weer voor en konden wij en ook onze bezoekers genieten van het rondspringend
kleine grut. Niet alle geitjes en lammetjes konden blijven, de mannetjes hebben we elders ondergebracht om te voorkomen dat de
Beestenboel wel heel snel uit zijn jasje groeit.

Opbrengst Rabo Clubkas Campagne

Ophokplicht opgeheven

Vanaf 22 maart tot 8 april konden leden
van de Rabobank stemmen op hun
favoriete club. Wij mochten 126
stemmen ontvangen en verdienden
daarmee €316,54. Wat een mooi bedrag!
Dank aan een ieder die een stem op ons
heeft uitgebracht!

De landelijke ophokplicht die al een aantal maanden geldig
was vanwege de vogelgriep is vanaf vrijdag 13 april jl. weer
opgeheven.
Voor onze kippen, pauw en kalkoenen een fijn bericht want
zij mochten na lange tijd weer naar buiten. Hopelijk zal het
nu voor een tijdje zo blijven dus u ziet hen weer heerlijk
scharrelen in het gras!
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Vitrinekast
Wellicht heeft u hem al gezien: onze nieuwe vitrinekast! In deze kast willen we
graag een aantal educatieve dingen tentoonstellen die te maken hebben met de kinderboerderij. Op dit moment hebben we verschillende eieren tentoongesteld zodat
kinderen het verschil tussen een kippen-ei, kalkoenen-ei en pauwen-ei kunnen zien.
Ook ligt er bijvoorbeeld een kies die pasgeleden nog bij onze ezel Buttercup getrokken is. Neemt u maar eens een kijkje als u weer eens bij ons bent!
Lam gestorven
Konden we in onze vorige nieuwsbrief nog melden dat onze Clun Forest Nina was bevallen van een
tweeling, zo moesten we begin juni al afscheid van 1 van de lammetjes nemen. Het lam was op de rug
terechtgekomen en kon uit zichzelf niet meer overeind komen.
Als een schaap op zijn rug komt te liggen komen de longen in verdrukking en overlijdt het schaap. Daarom
is het noodzaak dat als een schaap op zijn rug ligt, deze snel geholpen wordt.
Daarom bij deze dan ook de oproep: mocht u ooit een schaap bij de Beestenboel op de rug zien liggen, belt
u dan met het telefoonnummer dat op de hoofddeur hangt zodat er snel hulp geregeld kan worden.
Mooi resultaat Wecycle
Op de kinderboerderij staat al een tijdje een verzamel box van Wecycle. Hierin kunt u oude elektrische
apparaten inleveren die weer gerecycled worden. Afgelopen maand kregen we het bericht dat het aantal
afgedankte kleine elektrische apparaten dat Wecycle in 2017 via kinderboerderijen heeft ingezameld is
gestegen met 18% naar een record van 50.000 stuks. Het is voor het vijfde jaar op rij dat de inzameling bij
kinderboerderijen stijgt, wat een mooi resultaat! Laten we er samen voor zorgen dat dit aantal dit jaar met
nog een paar procent stijgt dus mocht u afgedankte apparatuur hebben: lever het bij ons in!
Nieuw varkensverblijf
Nadat ons varken Bobbie was overleden hebben we nagedacht over of we nog varkens op de Beestenboel
willen houden en zo ja, hoe. We merkten dat het oude verblijf wat aan de kleine kant is en ook niet helemaal voldeed aan hoe een varken graag zou willen leven.
Na goed beraad hebben we besloten om toch weer varkens te gaan houden, ook omdat we merken dat onze
bezoekers ze erg leuk vinden en we gewoon een kinderboerderij zonder varkens ons niet voor kunnen
stellen.
Daarom zijn we eind juni begonnen met het maken van een nieuw varkensverblijf op de plaats waar eerst
de konijnen huisden en de konijnen zijn verhuisd naar het oude varkens verblijf. Daar werd druk door hen
rondgesnuffeld en gerend dus we vermoeden dat het nieuwe konijnenverblijf goed is gekeurd door hen 😊.
Na de zomer hopen we het nieuwe varkensverblijf af te hebben, maar als het zover is dan bent u een van de
eerste die het hoort!
Nu eerst willen we u allen een hele fijne zomervakantie toewensen. Geniet van het mooie weer, het samenzijn met familie/vrienden in het buitenland of in eigen land. En mocht u in het Bommelse blijven: kom
gerust langs, dan vieren de dieren vakantie met u mee!
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