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Bijzondere tijd
Voor we van start gaan met de eerste nieuwsbrief van 2020 willen we even vragen hoe het met u gaat. We
hopen dat u allen in goede gezondheid bent en het een beetje redt in deze bijzondere tijd.
Want een bijzondere tijd dat is het, dat merken ook wij op de Beestenboel. Door de maatregelen van de
overheid kunnen we helaas niet open zijn voor bezoekers en dat terwijl de lente zo haar best aan het doen is
en ons mooi weer brengt! Ook kunnen we onze jaarlijkse Paas-activiteitenmiddag niet door laten gaan en
dat vinden we ontzettend jammer.
Gelukkig kunt u onze dieren nog wel zien door het hek en van hen genieten als u een frisse neus gaat halen.
Hopelijk kunnen we over een paar weken weer open, maar het is even afwachten wat de regering voor
verdere maatregelen gaat treffen. Tot die tijd: blijf gezond en zorg goed voor elkaar!
NL Doet
Vrijdag 13 en zaterdag 14 maart jl. werd het jaarlijks terugkerende NL Doet gehouden. Op deze dagen
kunnen medewerkers van bedrijven of particulieren meehelpen bij stichtingen of verenigingen. Ook wij
hadden een mooie groep klaar staan die ons graag wilde helpen maar door de omstandigheden rondom
COVID-19 waren zij genoodzaakt dit af te blazen. Erg jammer maar zekerheid voor alles, dus gingen we
met wat vaste vrijwilligers aan de slag.
Deze dag werd het oude klimrek voor de dieren in de grote weide vervangen, werden de weides opgeruimd,
schilderden we varkens voor aan het hek en werd van oude waterbakken bloembakken gemaakt. Wat een
werk is er verzet die ochtend! Dank aan de vrijwilligers die deze ochtend aan de slag zijn gegaan.
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Opbrengst geldinzamelingsactie
Albert Heijn Zaltbommel had in januari onze kinderboerderij als goede doel gekozen voor hun statiegeld
actie. Wij mochten begin februari het mooie bedrag van €208,15 ophalen, geweldig!
Iedereen die gedoneerd heeft, ontzettend bedankt!

15-jarig jubileum
Dit jaar bestaat de Beestenboel 15 jaar. Dat is natuurlijk een jubileum dat
we niet zomaar voorbij willen laten gaan. Achter de schermen zijn we al
een aantal maanden druk met de voorbereidingen en als het mee zit willen
we dit zaterdag 6 juni met u gaan vieren. Mocht het niet zo zijn dan
schuiven we deze dag door naar later in dit jaar of, als het dan ook niet
mogelijk is naar volgend jaar. We houden u op de hoogte!
Hulp is welkom in deze tijden!

Genieten

Door de nieuwe richtlijnen omtrent het Corona –
virus zijn Praktijkschool De Brug en Dagcentrum
De Harmonika dicht. Voor de mensen die vanuit
daar vrijwilliger zijn voor ons betekent dit dat zij
niet kunnen/mogen komen werken op de
Beestenboel.
Hierdoor komen wij tijdelijk op maandag-, woensdag- en donderdagochtend vrijwilligers tekort voor
het voeren van onze dieren. Dit is een aardige uitdaging merken we en daarom willen we via deze
weg een beroep op u doen. Mocht u in de gelegenheid zijn om ons de komende weken een paar keer
uit de brand te helpen dan zouden we dat ontzettend waarderen.
Voor meer informatie of uzelf meteen opgeven
kunt u contact opnemen met ons via
tom@kinderboerderijzaltbommel.nl

Ondanks dat het nieuws vooral omtrent het
COVID -19 is,
willen we u
deze foto van
Buttercup die
aan het genieten is van de
lentezon niet
onthouden.
Hopelijk geniet u af en toe
ook ervan!
Schone Kernen gaat door
Ondanks de bijzondere tijd waarin we nu zitten,
gaan wij wel gewoon door met het project Schone
Kernen.
Wij hebben de wijk De Spellewaard onder onze
hoede genomen en lopen elke laatste zaterdag van
de maand met een aantal vrijwilligers een rondje
door de wijk om de straten zwerfvuilvrij te
maken.
Dit doen we natuurlijk wel volgens de richtlijnen
van het RIVM: max. met 2 personen gaan we op
pad en deze houden onderling minimaal 1,5 meter
afstand van elkaar. Mocht u aan willen sluiten: we
verzamelen om 9:30 uur op de kinderboerderij.
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