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Dit is alweer de tweede nieuwsbrief. Wij hopen dat jullie het fijn vinden om zo op de hoogte
gehouden te worden van het wel en wee op onze kinderboerderij Buiten-“Gewoon”.

Onze kinderboerderij is wederom bekeken en heeft ook weer het keurmerk
Zoönosen 2021 van de Gezondheidsdienst voor Dieren. Deze dienst bekijkt
ieder jaar onze kinderboerderij op het welzijn van onze dieren. Voor het
algemeen oordeel moet minimaal 70% worden gehaald van de het aantal
punten, onze kinderboerderij behaald hier 89 % van de max score. Voor wat
betreft de dieren scoorden wij nagenoeg overal ruim meer dan de 60 % van
het maximaal te behalen aantal punten. Al met al doet onze Kinderboerderij het goed, met
dank aan de cliënten en begeleiders van Dichterbij en onze vrijwilligers (klussers en
voerders).

Corona, dit is een veel gehoord woord sinds ongeveer een jaar. We hebben er allemaal mee
te maken, de een meer en de ander in mindere mate. De
kinderboerderij valt ook onder de corona maatregelen. We mogen niet
voor het publiek geopend zijn, maar al zouden we dat wel mogen dan
kan dat voorlopig alleen maar in de weekenden, daar door de weeks er
een dagbesteding voor de clienten van Dichterbij is en dat het moeilijk
is om dan de RIVM regels goed op te volgen. We hopen dat door alle
acties en maatregelen die genomen worden snel zullen laten tot opening van de
kinderboerderij voor eenieder. Ook onze vrijwilligers, klussers, zijn niet actief, omdat ded
meesten tot de risicogroepen behoren.

Vorig jaar hebben we de brug moeten
verwijderen, omdat deze begon te zakken.
Gelukkig was dit tijdens de eerste Corona
periode. De vrijwilligers hebben toen al de
eerste werkzaamheden verricht in eigen
beheer. Er zijn toen twee nieuwe brugpeilers
gemaakt. Er is daarbij al rekening gehouden
dat de brug verbreed zou worden.
De brug zou in verband met de veiligheid, beter inpassing in de infrastructuur, breder
moeten worden. Hierdoor moet het gehele onderstel van de brug aangepast worden,
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alsmede de wegbedekking en de zijkanten en relingen. Zodat de
rolstoelers elkaar kunnen passeren en de kinderen niet op de railing
kunnen klimmen. Dit is een behoorlijk kostenplaatje. We hebben
hiervoor de nodige ondersteuning nodig, zowel materieel als
financieel. We hebben hiervoor inmiddels een donateur gevonden
namelijk het buurtfonds van de Postcodeloterij. Door deze bijdrage
kunnen we de brug laten vermaken en de zijkanten en relingen
aanpassen en veilig maken, waarvoor onze hartelijke dank. Gezien de
huidige situatie en het hoge grond water in de vijvers zijn deze
werkzaamheden gepland in mei / juni van dit jaar.

Zoals een
aantal van jullie mogelijk al hebben
gezien hebben we de eendenvijver,
waarin het eiland ligt, al
aangepakt. De bodem is
schoongemaakt, tot op de harde
onderlaag. Er is een nieuwe
beschoeiing aangebracht rond om
de vijver. Tevens zijn er trappetjes
gemaakt voor de eenden, als het water laag is. Dit alles is in eigen beheer gedaan. Het ander
gedeelte van de vijver is in het weiland ligt zit helemaal vol drap en moet helemaal gereinigd
worden. Om in de toekomst altijd een
vijver met water te hebben hebben het
plan, om dit gedeelte van de vijver te
voorzien van een beton bodem. Onder
de brug wordt dan een kunstmatige
drempel gemaakt, zodat als het
grondwaterpeil heel laag is, dit gedeelte
altijd voorzien is van water. Ook dit kost
weer de nodige financiën. Gelukkig
hebben we hier voor een bijdrage
gekregen vanuit het maatschappelijk
fonds van de Rabobank Land van Cuijk
en Maasduinen. Wij bedanken bij deze
de Rabobank heel hartelijk voor hun
ondersteuning. Ook dit project zal pas in
juni/juli worden uitgevoerd als het grondwater laag staat.
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