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         De kinderboerderij werkt samen met:  

 

 

Velp,  oktober 2022 

 

Herinneringsmonument 
Op zaterdag 10 september hebben we ter gelegenheid van het 10 jarig 

bestaan van de kinderboerderij een herinneringsmonument onthuld. Dit 

monument staat bij binnenkomst op het Wim Brandsplein. Het monument 

is door een houtkunstenaar gemaakt uit een gerooide boom van de 

kinderboerderij. De gemaakte monument is een trotse pauw op een paal. 

Op de paal eronder staan de namen van de overleden vrijwilligers die een 

bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de kinderboerderij. Dit 

monument is bekostigd uit de giften die gedaan zijn door de mensen bij de 

uitvaart van Willeke Oomen. Haar naam en die van Harrie Opsteegh en 

Theo van Elst staan op dit monument.  

Bij de onthulling waren familieleden van genoemde personen aanwezig.  

 

Vrijwilligersdag 2022 

Op zaterdag 10 september was de jaarlijkse vrijwilligersavond. Deze avond stond in het teken van het 

10 jarig- bestaan van kinderboerderij Buiten-“Gewoon”. De avond begon omstreeks 18.00 uur en er 

waren een kleine 40 personen aanwezig. Alle aanwezigen werden allen getrakteerd op een heerlijk 

buffet en een drankje erbij. Wim heeft voor het buffet een terugblik over de 10 jaar gegeven en ook 

de vrijwilligers bedankt voor hun bijdrage aan het floreren van de kinderboerderij.  

 

RABO CLUBSUPPORT 2022 

De Rabo Clubsupport 2022 heeft dit jaar het mooie 

bedrag opgebracht van €463,17. Dit bedrag gaan we, 

net als de opbrengst van vorig jaar, gebruiken voor het 

nieuwe gebouw. Hierin komen de sanitaire 

voorzieningen voor onze bezoekers, maar ook de 

nieuwe volière wordt hierin ondergebracht.  

FONDSENWERVING VOOR SANITAIR GEBOUW MET VOLIERE 

We zijn bezig met de voorbereiding van de nieuwbouw van het 

sanitairgebouw met volière. We hebben bij een aantal fondsen een 

verzoek ingediend voor sponsoring, echter we komen hiervoor niet in 

aanmerking met een dergelijk gebouw. We zijn op zoek naar bedrijven 

die materialen over hebben, zoals kozijnen deuren etc, maar ook 

sanitair of die ons willen sponsoren. Maar we kunnen ook donaties 

gebruiken voor de verwezenlijking van dit gebouw. U kunt dit via de QR-

code overmaken aan de kinderboerderij.  

http://www.kinderboerderij.nl/

