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Nazomeren
Wat een heerlijk weer is het nog, wij genieten samen met de dieren op de Beestenboel lekker na van deze
zomer! Natuurlijk kijken wij ook vooruit, naar de herfstperiode die eraan komt: we hebben alweer een
schapenram en geitenbok besproken die binnenkort naar onze kinderboerderij komen om voor nageslacht te
zorgen, zijn bijna klaar met het afdak bij het konijnenverblijf zodat ook zij lekker droog kunnen zitten en
ook Dierendag komt er weer aan. Genoeg te doen dus, u leest er alles over in deze nieuwsbrief.
Rabobank Clubsupport
De Rabobank Clubsupport actie komt er weer aan! Tot vorig jaar heette dit de Rabo Clubkas actie en sinds
dit jaar dus Clubsupport. Het doel is ongewijzigd: Rabobank is de enige bank in Nederland zonder aandeelhouders en heeft de filosofie haar winst terug te investeren in de maatschappij.
Vanaf 27 september as. kunnen leden van de Rabobank stemmen op hun favoriete club, vereniging of stichting zodat deze zijn of haar kas kan spekken.
Ook wij doen dit jaar weer mee en zijn blij met uw stem!
Van het geld dat we dit jaar ophalen willen we het beheerdershuisje
opknappen. De Beestenboel bestaat volgend jaar 15 jaar en het huisje
is ondertussen wel toe aan een nieuwe vloer, ander keukenblokje en
tegels in het toilet.
Dus bent u lid van de Rabobank, houdt uw brievenbus dan in de gaten.
Vanaf 27 september kunt u stemmen!
Kleine geitjes en lammetjes

Nieuwe vrijwilliger

U las het al aan het begin van deze nieuwsbrief: deze herfst
komen er weer mannetjes naar de Beestenboel om voor
nageslacht te zorgen. Op dit moment leven er alleen
vrouwelijke dieren op de Beestenboel, jonge dieren kunnen
dus alleen geboren worden als we mannetjes lenen van
andere kinderboerderijen of fokkers.
Dit najaar komen onderstaande Ouessant rammetje en een
dwerggeitenbok naar onze kinderboerderij.
Het is altijd weer
spannend of zij
succes hebben en
wat voor geslacht
de kleintjes hebben.
In de lente zullen
we het weten!

Vanaf augustus hebben we weer een nieuwe
vrijwilliger voor het toezichthouden.
Erwin Oomen, van harte welkom bij de
Beestenboel!
Erwin zal toezicht komen houden op de
laatste zondagmiddag van de maand.
We zijn natuurlijk erg blij hiermee en willen
Erwin dan ook bij deze van harte welkom
heten bij de kinderboerderij en hopen dat je
het net zo naar je zin gaat hebben als wij!
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Statiegeld actie Jumbo Zaltbommel
Wellicht heeft u het al zien hangen de afgelopen maanden bij de Jumbo in Zaltbommel: aan
de statiegeld-automaat achter in de winkel hangt een bakje waar klanten van Jumbo hun
statiegeldbonnetje kunnen doen waarmee ze hun statiegeld doneren aan een goed doel. Dit is
een nieuwe actie van Jumbo en wij mochten de eer hebben om als eerste goede doel in de
Bommelerwaard aan deze actie mee te doen.
Mocht u nog lege flessen of kratten bier hebben staan thuis en wilt u ons steunen: nog de
hele maand september kunt u de bonnetjes inleveren, wij zijn er blij mee!

Afval scheiden
Natuurlijk scheiden ook ons afval, net als u thuis. We scheiden plastic (krijgen hier binnenkort van de
AVRI een container voor), zorgen dat het hooi, stro en poep apart wordt afgevoerd en houden papier etc
apart. Daarnaast zijn wij zoals u weet wij een verzamelpunt voor We Cycle en kunt u kleine elektrische
apparaten die defect zijn of die u niet meer gebruikt bij ons inleveren.
Wat u wellicht niet weet is dat wij ook plastic schroefdoppen in zamelen voor het KNGF Geleidehond.
Deze plastic schroefdoppen vindt u op bijv. melkpakken, frisdrankflessen etc. Voor elke kilo aan schroefdoppen ontvangt KNGF Geleidehond een vergoeding. Tot aan juli heeft het KNGF €28.402,00 kunnen
genereren door schroefdoppen in te leveren. U kunt uw doppen altijd bij ons afleveren door ze bijv in een
dichte zak of emmertjes van bijv. yoghurt af te geven.
Daarnaast worden we ook inzamelpunt voor Stichting Aap. U kunt dan bij ons mobieltjes en cartridges
inleveren. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de opvang, herstel en verzorging van de dieren van
Stichting Aap. Wij vinden dit een mooie manier om een bijdrage te leveren aan het milieu en tegelijkertijd
iets te kunnen doen voor andere dieren.
Wilt u mee helpen afval scheiden? U kunt uw apparaten, doppen of oude mobieltjes/cartridges elke ochtend
bij ons brengen, wij zijn er tussen half 9 en 10. Daarnaast bent u natuurlijk ook altijd welkom als we open
zijn op woensdag-, zaterdag- of zondagmiddag.

Eindejaar actie Spullewaard

Dierendag activiteiten

Zoals elk jaar komt de eindejaar actie
bij De Spullewaard er weer aan
waarbij de kringloopwinkel clubs,
organisaties, verenigingen en stichtingen een kans geeft om een cheque
van €1000,00 te winnen.
Vanaf 22 oktober tot 23 november
krijgen klanten een stembiljet en
mogen hun favoriete club, organisatie,
stichting etc. daarop vermelden en in
de stembus doen.
Wij doen ook weer mee en zouden blij
zijn met uw stem!

Vrijdag 4 oktober van 14 tot 17 uur houden wij weer onze
jaarlijkse Dierendag Activiteitenmiddag.
Deze middag kunnen de kinderen een fotospeurtocht door de
wijk doen. Tijdens deze speurtocht gaan ze via een route die
middels foto’s uitgebeeld staat door de wijk en moeten
opdrachten gedaan worden.
Als beloning krijgt elk kind eenmaal terug op de Beestenboel
een heerlijke pannenkoek en iets lekkers te drinken.
Omdat het Dierendag is mogen kinderen ook iets lekkers voor
de dieren meenemen zoals bijv. een wortel, paprika of een
appel.
Wij zijn al druk met de voorbereidingen voor deze middag en
hebben er zin in, komen jullie ook?
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