Het wel en wee van ons vee
Nieuw vee op de kinderboerderij te
bewonderen: Komt, zie en knuffel!
We hebben in de lente twee nieuwe
lammetjes verwelkomd: Lizzy en
Liesje. Ze zijn erg lief en voelen zich
al helemaal thuis bij ons.

Naam en locatie:
Stichting “Dierenweide” Odijk
Kinderboerderij Dier en Wij
gelegen aan de Singel, hoek Rozelaar
internet:
www.facebook.com/
kinderboerderijdierenwij
www.dierenwij.nl

Nog maar heel kort wonen bij ons
twee nieuwe kalkoenen. Daar zijn we
heel blij mee. Ook zijn er nieuwe cavia's.

De dieren krijgen tegenwoordig frisse
groente en fruit van groente- en
fruithandel Van Maurik en Zn. Dit is
over van de markt en het zijn heerlijke hapjes voor ze.

Contact/secretariaat:
Sicco Roukema
dierenwij@gmail.com
030-6565666
Openingstijden:
Zaterdag 14.30 - 17.00 uur
Zondag 14.30 - 17.00 uur
Dec./Jan./Febr. tot 16.30 uur
Postbanknummer:
NL27 INGB 0002 8040 95
(t.b.v. Dierenweide, o.v.v. donateur)
Donateurs welkom: vanaf €15 per jaar
ontvangt u óók de nieuwsbrief
Redactie:
Andrea Forma
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Kinderboerderij Dier en Wij
heeft als doel:
Voorlichting geven over de omgang
met en verzorging van dieren.
Kinderen kunnen hierbij opdrachten
uitvoeren en een diploma behalen.
Recreatie bieden aan de inwoners
van de gemeente Bunnik
Werkplek bieden voor dagbesteding
♦♦
Op onze boerderij werken alleen
vrijwilligers.
Komt u ook gezellig helpen?

Dier in het zonnetje
een heel lief konijntje zonder
naam!

Kinderfeest
Eind mei werd er een kinderfeest voor
alle hulpjes georganiseerd. Dit was een
groot succes, bijna alle kinderen waren
aanwezig. Het thema was 'insecten'.
Er is een mooi groot insectenhotel gemaakt, er konden insecten worden geknutseld, er was een 'kriebelbeestjeshotel' waarbij echte kriebelbeestjes
gezocht moesten worden, er was een
insectenmemory, etc.

Dit hele lieve zwarte konijntje is zeer
knuffelig. Ze blijft zeer goed op de
kinderschoot zitten en daarom mocht
ze ook mee naar Bunnichem zodat de
mensen van de gesloten afdeling ook
eens rustig een konijn konden aaien.
Ze verdient daarom ook een hele lieve naam! Als je haar adopteert mag
je deze naam zelf verzinnen!

Daarnaast kregen een aantal kinderen
hun verdiende diploma's uitgereikt.

Beurthonk in de bres
voor Dier en wij
Leerlingen van Beurthonk zijn het
afgelopen schooljaar druk geweest
voor Dier en Wij! Zo organiseerden
ze een sponsorloop om de boerderij
te ondersteunen.
Namens de kinderboerderij kwamen
Anita en Marian op de school een
cheque van € 1150,- in ontvangst
nemen, wat een mooie verrassing
was. Dier en Wij bedankt alle leerlingen van de Beurthonk voor hun
inzet!

Kippenvolière voltooid
Onze fazanten en kippen zijn heel blij
dat het kippenverblijf helemaal klaar
is. Ze kunnen nu heerlijk beschermd
weer naar buiten!
Met dank aan Rotary Bunnik, Wim
Oskam Fruit uit Werkhoven en onze
eigen vrijwilligers die hun steentje
hebben bijgedragen.

Bezoekje aan woonzorgcentrum
In juni zijn twee vrijwilligers naar
woonzorgcentrum Bunnichem geweest
met dieren van de kinderboerderij,
waaronder kippen en konijnen.
Bewoners mochten de dieren op
schoot houden en knuffelen. Dit gaf
hen veel rust en warmte. Het bezoekje
werd zeer gewaardeerd.

Komt U helpen??
Wij zoeken altijd vrijwilligers, komt
u ons gezellige team versterken? Er
zijn allerlei klussen waar je je mee
bezig kunt houden. We kijken uit
naar uw komst!

