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Vakantie!
Jaaa! Het is weer zomervakantie! Vanaf deze week zijn alle scholen in
Zaltbommel en omgeving vrij en kunnen we met zijn allen gaan genieten
van de vrije tijd, tijd met elkaar, relaxen en even geen werk.
Gaat u nog weg deze zomer? Of blijft u in Zaltbommel?
Natuurlijk gaan wij ook op vakantie maar niet allemaal tegelijk, dus degene
die niet gaan zullen hun best doen de Beestenboel ook in de zomervakantie
draaiende te houden en af en toe open te doen op woensdag-, zaterdag- of
zondagmiddag.
Houdt u hiervoor onze Facebookpagina goed in de gaten, hierop zullen wij het aangeven als we open zijn.
Ook hangen we de vlag buiten als we de poort openen, goed te weten wellicht voor als u langs komt en u
zich afvraagt of we open zijn.
Wie weet zien we elkaar daar en anders: Hele fijn vakantie toegewenst!
Paasmiddag
20 april jl. hielden we onze jaarlijkse Paas activiteitenmiddag. Dit jaar hadden we een heuse vossenjacht
georganiseerd: kinderen konden een stempelkaart krijgen en in het park rondom de Beestenboel op zoek
gaan naar de dieren die op de stempelkaart stonden. Als ze een dier gevonden hadden kregen ze een stempel
en bij een volle stempelkaart kregen ze een cadeautje. Wat een succes was deze middag! We hadden 50
stempelkaarten gemaakt en deze waren binnen 5 kwartier allemaal vergeven! Ook de kuikentjes en de
Paashaas waren goed in trek .Wij kijken weer terug op een geslaagde middag!

Adopties verlengd
Voor het tweede jaar op rij heeft LMB den Otter uit Bruchem de grote schapen geadopteerd. Bedrijven,
scholen, verenigingen en particulieren kunnen bij ons een groep dieren adopteren en ontvangen hier een
certificaat van. Met de bijdrage van het verkregen adoptiegeld bekostigen wij voor desbetreffende groep
dieren het voer, medicijnen, onderdak etc.
Niet alleen koos LMB den Otter voor een 2e keer voor adoptie, ook Praktijkschool De Brug koos wederom
ervoor om de dwerggeiten te adopteren. Dit vinden wij ontzettend leuk, vooral ook omdat een aantal
leerlingen van De Brug elke week komt werken op de Beestenboel. Zo doen ze niet alleen praktische
vaardigheden op, maar kunnen zo ook hun eigen dwerggeitjes verzorgen.
LMB den Otter en Praktijk De Brug: wederom dank voor jullie steun!
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Stagiaire
Vanaf november was Eljoenai van Olderen ons vaste gezicht op maandag en vrijdag. Zij werkte bij ons als
stagiaire en volgt de opleiding Dierenverzorging bij het Helicom. Door haar werkzaamheden bij ons kon ze
praktijkervaring opdoen.
28 Juni was Eljoenai voor het laatst aan het werk op de Beestenboel en gaat ook zij genieten van een
welverdiende vakantie.
Eljoenai, heel erg bedankt voor jouw inzet de afgelopen maanden. Je hebt je niet alleen laten zien óp de
kinderboerderij maar ook in de woonwijk rondom de kinderboerderij: regelmatig ging je even aan de
wandel met Buttercup onze ezel en zeker in het begin gaf dat verbaasde blikken bij de bewoners, maar hoe
leuk vonden zij het als ze je de keer erop weer met Buttercup zagen.
Wij wensen jou heel veel succes met het 3e jaar van je studie en wie weet tot ziens!

Collecte
In de week van 30 juni tot en met 6 juli trokken onze vrijwilligers weer de wijken van Zaltbommel in om te
collecteren voor onze kinderboerderij. De opbrengst van de collecte hebben we elk jaar weer hard nodig
sinds we geen subsidie meer krijgen. Dankbaar en verbaasd waren we dan ook toen we alle collectebussen
openmaakten en de opbrengst gingen tellen: maar liefst €2100,46 euro was er opgehaald!
Via deze weg willen wij een ieder die een bijdrage heeft gegeven heel hartelijk danken. Uw bijdrage zal
dit jaar worden gebruikt voor een overkapping bij het konijnenverblijf,
een nieuwe picknicktafel en het jubileumfeest volgend jaar want dan
bestaan wij 15 jaar! Dit willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan dus
een feestje is wel op zijn plaats dachten wij.
Naast een groot dank u wel voor alle gulle gevers willen wij bij deze ook
de collectanten die wederom hebben gelopen heel hartelijk bedanken
voor hun inzet. Sommige van jullie zijn doorgewinterde collectanten en
sommige liepen voor het eerst. Desalniettemin: Edward, Saskia, Tom,
Conny, Gert, Nora, Hilde, Laura, Rinus, Dorien, Paola, Arien, Jantine,
Ineke, Silvia, Marcia en Ingrid; jullie zijn toppers, heel erg bedankt dat
jullie weer op jullie vrije avond je hebt in willen zetten voor de Beestenboel, hopelijk tot volgend jaar!
Nieuwe vrijwilligers
In mei zijn 2 nieuwe vrijwilligers begonnen bij onze kinderboerderij: Jantine van Willigen en Marcia van
Oijen. Jantine gaat 2 keer per maand toezicht houden op woensdag- of zaterdagmiddag en zal dit samen met haar zoontje Levy doen.
Marcia zal samen met haar dochter Doris de weekeinde voerploeg komen
ondersteunen en wellicht kijken of zij ook een keer een zondagmiddag toezicht
kan houden.
Wij zijn ontzettend blij met jullie komst dames en heer, dus van harte welkom
en wij hopen dat jullie met veel plezier bij onze Beestenboel mogen werken!
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