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Nieuwsbrief januari 2016. 
 
 
 
Fijn dat we met de kerstdagen zoveel bezoekers hebben kunnen verwelkomen, met name bij 
de levende kerststal op zondag 27 december 2015! 
 
De Heilige familie werd vertolkt door Bram, Karin, Finn en Robin, zij werden halverwege 
vervangen door Helma met zoontje Raf en Tom als St. Jozef. 
De 3 koningen en de herders kwamen op bezoek in de stal waar Henriëtte als engel het 
echte kerstverhaal vertelde aan de toehoorders. 
De blokfluitgroep van Janneke en de accordeon van Geert zorgden voor de muzikale noten. 
De kinderen werden bij de grabbelton verrast met een zakje voer, wat ze aan de betreffende 
dieren konden gaan voeren. Ook voor het broodbakken in de zitkuil waren veel liefhebbers. 
Het weer was uitermate geschikt voor dit dagje uit. 
Veel vrijwilligers staken hun handen uit de mouwen om het de bezoekers naar de zin te 
maken, samen met IVN, die een wandeling rondom de KB begeleidden en mede voor de 
kerstversiering zorgden, zag het er uitermate goed uit. Allen bedankt hiervoor! 
 
Onder de bezoekers waren veel vrienden en sponsoren, die op een bijzondere wijze de 
kinderboerderij een warm hart toedragen door financiële en materiele ondersteuning. 
 
Op 11 en 12 maart wordt de landelijke NLDoet dag georganiseerd. Dit is de grootste 
vrijwilligersactie van ons land, georganiseerd door het Oranje Fonds. Tijdens NLdoet steken 
mensen in het hele land de handen uit de mouwen bij maatschappelijke organisaties.  
Voor de klus op onze Kinderboerderij zoeken wij vrijwilligers om een avontuurlijk pad naar 
het belevingsbos aan te leggen.  
Wil je ons komen helpen, meld je dan aan via voorzitter of via de mail.  
 
Iedere woensdagmorgen is de klussenploeg druk bezig met de afwerking van de verplaatste 
paardenstal. Het dak moet nog worden afgewerkt en binnen wordt er werk gemaakt van de 
voerkeuken en werkplaats voor de cliënten, waardoor zij bij slecht weer lekker binnen 
kunnen werken. 
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Binnen het bestuur hebben wij een vacature.  
Onze kinderboerderij wordt druk bezocht en activiteiten zoals kinderboerderijenweekend, 
dierendag, levende kerststal, samenwerking met IVN, enz., vragen steeds meer tijd en 
vernieuwing. Daarom willen wij de vacature graag invullen om zo ook de taken binnen het 
bestuur beter te kunnen verdelen. 
Wij zoeken hiervoor een enthousiaste en flexibele vrouw of man, die in het bestuur wil 
plaatsnemen en haar of zijn deskundigheid met plezier kan inbrengen.  
Meldt u zich bij een van de bestuursleden of via de mail! 
 
Ook zoeken wij dierenliefhebbers, die de dieren kunnen leren om meer te wennen aan 
mensen. Hierbij denken wij aan iemand die graag met dieren omgaat en bereid is om, 
eventueel samen met cliënten, enkele uren per week dieren handzaam te maken en te 
verwennen, dit uiteraard in overleg met de beheerder. 
Meldt u zich bij een van de bestuursleden of via de mail!  
 
Inmiddels is het alweer zo’n 10 jaar geleden dat enkele personen zich geroepen voelden om 
de ter ziele gaande kinderboerderij van, toen nog, de Binckhof, nieuw leven in te blazen.  
De voorbereidende periode van afweging en toetsen van haalbaarheid werd afgesloten met 
het oprichten van een Stichting. De akte hiervoor werd op 11 oktober 2006 notarieel 
gepasseerd, zoals men dat officieel noemt.  
In een volgende nieuwsbrief komen wij hier graag op terug. 
 
Tot slot, wensen wij alle vrijwilligers, sponsoren en vrienden van de kinderboerderij, IVN 
leden en niet te vergeten onze cliënten met begeleiders, veel gezondheid en succes in 2016 
en hopen dat jullie ons allemaal blijven steunen bij het reilen en zeilen van onze prachtige, 
functionele Kinderboerderij, niet alleen voor Velp of de gemeente Grave, maar zeker ook 
voor de gehele regio. In het afgelopen jaar 2015 wisten ongeveer 18.000 bezoekers de weg 
te vinden naar de kinderboerderij! 
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