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Voor jullie ligt de eerste nieuwsbrief van 2021. Het bestuur heeft besloten om de

vrijwilligers, sponsors, donateurs en vrienden van de Kinderboerderij Buiten-“Gewoon”

regelmatig te voorzien van informatie, nieuwtjes wetenswaardigheden omtrent de

kinderboerderij Buiten-“Gewoon”. De redactie van de nieuwsbrief wordt voorlopig gevormd

door Yasmijn Kroes en Ton van der Biezen. Heb je vragen en of opmerkingen dan kun je die

zenden aan Financiën@kinderboerderijvelp.nl.

Openstelling kinderboerderij / Coronamaatregelen

De Kinderboerderij blijft momenteel gesloten voor het publiek in ieder geval tot en met 19

januari 2021. Echter als de regels weer verruimd worden dan zal de kinderboerderij nog

maar alleen in de weekenden open zijn voor het publiek, omdat op de doordeweekse dagen

de dagbesteding voor Dichterbij voorrang heeft. We hopen natuurlijk snel dat de situatie

weer “gewoon” is zodat we ons publiek weer op alle dagen van de week kunnen ontvangen.

Koeien

De twee koeien die op de

kinderboerderij waren zijn verkocht.

De verkoop was noodzakelijk omdat

de koeien iets vrijer waren,

waardoor de cliënten van Dichterbij

er niet meer vrij mee om konden

gaan. Maar ja wat is een

kinderboerderij zonder koeien of

kalfjes. Na lang zoeken hebben we de afgelopen week twee kalfjes kunnen aanschaffen. We

hebben bewust gekozen voor handmakke kalfjes van twee koeienrassen, die niet veel meer

in Nederland voor komen nl het Brandrode ras en de Groninger Blaarkop. Dat de kalfjes

hand mak zijn is heel fijn voor onze bezoeker.

Kerstpresentje

Het bestuur van de kinderboerderij heeft besloten om de vrijwilligers dit jaar op een andere

manier te bedanken, omdat we dit jaar in verband met het coronavirus en de daaruit

voortvloeiende maatregelen geen vrijwilligersdag konden organiseren. Een aantal

bestuursleden hebben ervoor gezorgd dat iedereen ruim voor de kerst al kon genieten van

het presentje. Alle vrijwilligers hartelijk voor jullie inzet afgelopen jaar. Wij wensen jullie een

fijn, maar vooral gezond 2021. Zorg goed voor elkaar en samen kunnen we ervoor zorgen

dat we mogelijk weer snel elkaar kunnen treffen op de kinderboerderij.


