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Nieuwsbrief september 2015. 
 
 

Het is al weer 3 jaar geleden dat de kinderboerderij officieel is geopend door Burgemeester 
Haasjes. Een periode waarin veel gebeurd is. De verblijven van de dieren zijn bijna allemaal 
opgeknapt. De cliënten voelen zich thuis op de kinderboerderij en voeren de dagelijkse 
werkzaamheden met plezier uit. 
De eerstvolgende klus van de vrijwilligers-klusgroep wordt het verplaatsen van de 
paardenstal met werkplaats, zodat de cliënten ook bij slecht weer binnen kunnen werken, 
en Nevita het paard een nieuw onderkomen krijgt.  
Scholen en verenigingen uit de regio weten ons steeds meer te vinden voor rondleidingen 
over de kinderboerderij, soms in samenwerking met IVN. 
 
Het Keurmerk Zoönosen: 
Inmiddels hebben we het certificaat Toekenning Keurmerk Zoönosen 2015 ontvangen van de 
Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en opgehangen op het Buitenhuis. 
Met dit keurmerk laat Buiten-“Gewoon” zien serieus om te gaan met infectieziekten van 
dieren die besmettelijk kunnen zijn voor mensen (zoönosen).  
De meeste ziekten bij dieren zijn niet besmettelijk voor mensen. In Nederland heersen 
relatief weinig ziekten die je van dieren kunt krijgen. Om aan te tonen dat kinderboerderijen 
maatregelen nemen om zoönosen te voorkomen en de kans op besmetting te beperken, 
heeft de GD het keurmerk ontwikkeld. De toekenning van het keurmerk wordt elk jaar 
opnieuw via de dierenarts getoetst. 
Getoetst wordt op het algemene hygiënebeleid, of de dieren gevaccineerd en/of onderzocht 
worden op zoönosen, en of bij problemen op het gebied van diergezondheid de dierenarts 
wordt ingeschakeld. Voorts in hoeverre de dieren de afgelopen 12 maanden vrij waren van 
klinische verschijnselen m.b.t. zoönosen. 
De toekenning van het keurmerk wordt elk jaar opnieuw via onze eigen dierenarts getoetst 
aan de hand van de checklist. 
 
Sponsoring: 
Jumbo Grave heeft een sponsoractie voor de kinderboerderij opgezet in de maanden maart 
en april. Klanten konden sparen voor boerderijknuffels en de lege emballagebonnen konden 
worden ingeleverd t.b.v. de kinderboerderij. Op 17 juni maakte Dirk Beverloo, filiaalmanager 
van Jumbo Grave, het bedrag bekend: € 1.423,30. Een prachtig resultaat. 
Van dit bedrag worden poloshirts, fleecevesten en bodywarmers aangeschaft, zodat de 
vrijwilligers herkenbaar zijn voor de bezoekers.  
 
Via ons spaardoel, de haan bij de ingang, is er al een prachtig bedrag binnengekomen. Vele 
bezoekers steunen ons op deze manier voor o.a. de aanschaf van een broedmachine. Wat er 
over blijft wordt besteed aan voer voor de dieren.  
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Ook zijn er diverse bezoekers die zich reeds hebben aangemeld als “Vriend van de 
Kinderboerderij” en jaarlijks een door hen zelf bepaald bedrag schenken. 
Verder zijn enkele bestuursleden actief bezig met een sponsoractie bij diverse bedrijven. Zij 
worden benaderd om deze prachtige kinderboerderij financieel of in natura te steunen, 
zodat deze kan blijven voortbestaan. Onze hartelijke dank hiervoor! 
 
Dierendag 4 oktober: 
Op zondag 4 oktober is het dierendag. We zullen dan extra aandacht schenken aan onze 
dieren. 
Voor de kinderen is er een grabbelton waar ze tegen een kleine vergoeding een zakje voer 
kunnen grabbelen en dit aan het daarop vermelde dier zelf kunnen voeren. 
Verder komt er een knuffelhoek met konijnen. 
Ook kunnen de kinderen hun lievelingsknuffeldier (geen levende) meebrengen om deze te 
laten zien aan alle bezoekers. Misschien komt de dierendokter nog langs om ook even naar 
deze knuffels te kijken. 
Kinderboerderij Buiten-“Gewoon” is deze dag geopend van 14.00 tot 16.30 uur. 
 
Zwerfboekenstation 7 oktober: 
Op woensdag 7 oktober is het Nationale Kinderzwerfboekdag. In heel Nederland worden op 
deze dag kinderboeken uit zwerven gestuurd.  
Op onze kinderboerderij is een Kinderzwerfboek-station in het Buitenhuis, een plek waar 
zwerfboeken zich thuis voelen. Kinderen halen hier een boek om thuis te lezen en laten het 
weer ergens achter voor een ander kind. Een zwerfboek kan je tegenkomen in wachtkamers, 
treinen, hotels, kinderboerderijen.  
Kinderzwerfboek, een initiatief van Nationaal Fonds Kinderhulp, vindt dat er boeken moeten 
zijn voor álle kinderen. Lezen is namelijk cruciaal voor de ontwikkeling van ieder kind. 
Daarom roept de kinderboerderij kinderen op om gelezen kinderboeken te brengen. Wie 
weet zien ze gelijk een leuk boek om thuis te lezen en daarna weer uit zwerven te sturen! 
 
Kerst 2015: 
Evenals vorig jaar gaan we weer een levende kerststal presenteren aan de bezoekers, deze 
keer in samenwerking met Dichterbij en St. Jozefschool. Op zondag 20 december 2015 zal de 
kinderboerderij omgetoverd zijn in een prachtige kerstsfeer.  
 
Nutreco Boxmeer: 
Zoals de vaste bezoekers reeds hebben kunnen zien is er bij de ingang van de 
kinderboerderij een invalidenparkeerplaats en een parkeerplaats voor de beheerder 
aangelegd. Deze zijn grotendeels op 25 september met behulp van een aantal werknemers 
van Nutreco uit Boxmeer aangelegd. 
Zij hebben als doel om op deze dag als vrijwilligers zich maatschappelijk in te zetten en 
mensen en organisaties in de omgeving te helpen. De kosten van deze klus zijn ook vergoed 
door het bedrijf. Een prachtig initiatief! 
  
 Bestuur Kinderboerderij Buiten-“Gewoon”.      
 
                                                                                                                         


