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Nieuwsbrief september 2017.
15 september is het 5 jaar geleden dat de officiële opening plaats vond van het
Buitenhuis. Dit feestelijk gebeuren werd verricht door burgemeester Haasjes, Harrie
Opsteegh, Herman Peters (IVN afd. Grave) en Kees van Baar (Dichterbij).
In deze 5 jaren is het bezoekersaantal enorm gestegen, vanuit Velp maar ook vanuit
de gehele regio. Het is dan ook voor elke bezoeker een prachtige ervaring om in
deze mooie en rustgevende omgeving kennis te maken met onze dieren.
Op 14 september is de hernieuwde samenwerkingsovereenkomst tussen de
kinderboerderij en IVN afd. Grave getekend door beide besturen.
We kunnen weer vijf jaar samen vooruit op een plek waar menige natuurorganisatie
en / of kinderboerderij jaloers op is. Voor verslag en foto’s/filmpje zie
https://www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-land-van-cuijk/grave/velp/ivn-graveen-kinderboerderij-buiten-gewoon-velp-verlengen-samenwerking
Nieuwe bewoner:
Begin september hebben we een nieuwe bewoner kunnen verwelkomen op de
kinderboerderij: het paard Silke. Zij is van het ras Tinker en 8 jaar oud. De Tinker is
een middelgroot paard afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Wij hopen
samen met de op de boerderij werkzame cliënten dat Silke een fijne tijd zal krijgen op
de kinderboerderij.
Kinderboerderijenpaspoort:
Tijdens de Kinderboerderijen dag in mei hebben we het vernieuwde
kinderboerderijen paspoort Velp geïntroduceerd. Dit paspoort is bedoeld voor
kinderen tot en met 12 jaar, die hiermee kinderboerderij Buiten-“Gewoon” kunnen
steunen.
Dit kun je ook als verjaardagscadeau geven aan je kinderen, neefjes, nichtjes,
kleinkinderen enz. Verdere informatie via ons e-mailadres
kinderboerderijvelp@gmail.com.
Vrijwilligers voerders:
Doordat enkele voerders door andere verplichtingen zijn moeten stoppen met voeren
in het weekend, zijn we dringend op zoek naar uitbreiding van onze voerdersploeg.
Heb je liefde voor dieren en in het weekend tijd om ons te helpen met het voeren,
neem dan contact op met Wim Brands. Dit kan via onze website of spreek hem een
keer aan op de kinderboerderij.
Dit project is mede mogelijk gemaakt door:

Voortgang op de kinderboerderij:
De klusploeg is de afgelopen tijd weer zeer actief geweest. Een prachtige klimtrein
heeft zijn plaatsje gevonden bij de mekkerstal. De paardenstal en de schuur in de
knuffelwei hebben een beschermend laagje verf gekregen, en nu zijn ze bezig met
klein onderhoud en inrichting van de opslag- en werkruimte en volière.
De moestuin staat er ook weer netjes bij met behulp van vrijwilligers en cliënten.
Alle dieren hebben inmiddels weer de nodige inentingen gekregen van de dierenarts,
zodat we ook dit jaar weer hebben voldaan aan de verplichtingen van het certificaat
Toekenning Keurmerk Zoönosen, welke wordt gecontroleerd en uitgereikt door de
Gezondheidsdienst voor Dieren (GD).
Het belevingsbos van IVN heeft enkele vernieuwingen ondergaan, zoals een bredere
en toegankelijkere brug over de sloot, zodat ook bezoekers met rolstoelers en
kinderwagens gemakkelijker een kijkje kunnen nemen bij o.a. de boomhut. Als
herinnering aan de onlangs overleden bestuurslid van IVN afd. Grave Babs v.d.
Waal, is er een bank geplaatst in het belevingsbos: Bab’s bankje.
Er is dus weer voldoende reden om binnenkort een bezoekje in te plannen.

Indien je verder op de hoogte wilt blijven van de activiteiten en voortgang van
kinderboerderij Buiten-“Gewoon” kan dit via:
Website: www.kinderboerderijvelp.nl
Facebook: www.facebook.com/kinderboerderijvelp

Bestuur Kinderboerderij Buiten-“Gewoon”,
Velp.
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