Ontvangt u onze nieuwsbrief nog op papier?
Geef uw e-mailadres door via info@kinderboerderij-driebergen.nl
U spaart het milieu en wij besparen kosten!

Nieuwsbrief oktober 2015
Geachte donateurs, sponsoren en vrienden van de kinderboerderij!
Het laatste kwartaal van 2015 is begonnen, de hoogste tijd om u allen weer te informeren over het reilen en zeilen van de kinderboerderij.
Van de bestuurstafel
Kinderopvang de Vuurvogel
In de nieuwsbrief van februari stond te lezen dat het bestuur op zoek ging naar een nieuwe huurder van de houten chalet.
Onze zoekactie is geslaagd! Per 1 juli is kinderopvang De Vuurvogel onze nieuwe huurder. Vijf dagen per week is er nu dagopvang voor peuters en
kleuters. De Vuurvogel betaalt een marktconforme huurprijs, een zeer welkome verbetering van de financiële situatie van de boerderij.
Deze vaste inkomstenbron maakt het mogelijk om het contract van onze beheerder met een halve dag uit te breiden .
Ook is het nu mogelijk om met de gemeente verder te spreken over een lening voor de verbouwing. De gemeente heeft toegezegd ons € 50.000 te
willen lenen. De terugbetaling moet in 10 jaar gebeuren en we betalen een marktconforme rente en BTW. De gesprekken hierover lopen nog.
Wij werken eraan om deze winter te kunnen verbouwen! Uit een erfenis heeft de boerderij dit jaar € 10.000 gekregen, (waar we erg blij mee zijn)
ook dit geld gaan we gebruiken voor de verbouwing.
Om nog even uw herinnering op te frissen: in 2012 is er door architectenbureau WIM een plan voor de verbouwing getekend.
De oude stal wordt zo verbouwd dat de ruimte beter en comfortabeler te gebruiken is voor mensen; isolatie, verwarming, nieuwe toiletten,
keuken, winkel enz. Alle tekeningen en vergunningen zijn al een paar jaar klaar, ook de legeskosten zijn betaald.
Achter de schermen gaan we de komende maanden alles nog eens goed bekijken en doorrekenen en natuurlijk in overeenstemming brengen met
onze financiële mogelijkheden. Wij hebben er veel zin in!
BSO Wijs!
Onze andere huurder, BSO Wijs!, heeft het plan dit najaar een grote geldinzamelingsactie te houden voor de verbouwing. In de maanden
november en december wordt een crowdfunding actie gestart. Een greep uit de (verkoop)activiteiten; verkoop van appelmoes/gestoofde appels,
kinderfeestpakketjes, lootjes verkoop voor bijvoorbeeld middag weg met groepsfiets/gevulde picknickmand, bedrijfssponsoren met reclame in de
boerderij of op de Stint van de BSO en er komt een heuse sponsormiddag,
Houdt de website of social media van de kinderboerderij en/of BSO Wijs! in de gaten voor meer informatie.
Als u de financiële mogelijkheid heeft om iets extra’s te doen voor de boerderij is dat zeer welkom. Wist u dat we een ANBI instelling zijn? U kunt
uw gift dus aftrekken bij uw belastingaangifte. Zie onze website voor meer informatie.
Logeerkonijnen
In de zomervakantie heeft u de grote partytent wellicht in de schapenwei zien staan. Onder deze tent stonden ook dit jaar weer veel logeerdieren.
Maar liefst 34 konijnen, 8 cavia’s, 5 kippen en een hamster hebben een deel van de zomer bij ons doorgebracht.
Het voeren, het schoonhouden van de hokken en de verzorging brengt veel werk met zich mee maar met extra inzet van onze vrijwilligers zijn deze
extra inkomsten voor de kinderboerderij gerealiseerd.
Om de konijnen nog meer comfort te kunnen bieden zijn we op zoek naar ongeveer zes konijnenhokken met rennetjes. Heeft u nog een
konijnenhok die niet meer in gebruik is, waar minstens 2 konijnen inpassen, dan houden we ons aanbevolen!

Donateurs, sponsoren en partners
De kinderboerderij doet veel om extra inkomsten te genereren. U als donateur of sponsor bent van grote waarde. Ook nemen we eigen projecten
aan zoals Wecycle en Vet- Recycle-Het. Maar soms dragen ook andere instanties de kinderboerderij een warm hart toe. Twee voorbeelden zijn
Beebox en het Heuvelrugfonds.
Beebox
De Beebox verkoopt heerlijke producten van boeren uit de buurt bij u thuis. Bij voorkeur biologisch, smaakvol en van goede kwaliteit.
Als u abonnee wordt van Beebox steunt u onze kinderboerderij met 5 euro per 4 weken. U geniet dus van een gezonde en groene leefstijl én u
draagt een steentje bij aan de kinderboerderij. Meer informatie vind u op www.beebox.nl/kinderboerderij.

Heuvelrugfonds
Via De Mol drankenspecialist en Jumbo Verberne verkoopt het Heuvelrugfonds dit jaar wederom de Heuvelrugwijn. Een deel van de opbrengst
gaat dit jaar naar de kinderboerderij.
Een fles rode of witte wijn kost €6.49, voor een doos met 6 flessen betaalt u €32.50.
De Heuvelrugwijn koopt u bij de kinderboerderij, De Mol drankenspecialist op de Traaij 102 of bij Jumbo Verberne in winkelcentrum de Sluijs.
Rabobank
Van de Rabobank heeft de kinderboerderij € 6975,92 uit hun goede doelen pot gekregen! Jaren geleden heeft de Rabobank de boerderij ook met
een grote gift verblijd, toen zijn alle hekken rondom de speeltuin, geiten- en ezelwei vernieuwd. De hekken rond de schapenweiden zijn toen niet
vervangen dat gaat nu gebeuren. Binnenkort starten de werkzaamheden. De ingang naar de schapenwei wordt dan ook verplaatst, er komt een
toegangshek naast het caviahok. Wij zijn heel blij met dit mooie bedrag en ook blij dat we er deze noodzakelijke verbetering van kunnen betalen.
Activiteiten
Schaapscheerdersfeest
Dit jaar bestaat de kinderboerderij 35 jaar. Tijdens het schaapscheerdersfeest in mei werd dit uitgebreid gevierd. Het was een wat druilerige dag
maar toch was het een gezellige drukte. Er kon weer worden pony gereden, je laten schminken, knutselen en natuurlijk werden de schapen weer
netjes geschoren.
Door een gulle gift van de gemeente konden we een klompenmaker laten komen. Deze vermaakte de kinderen met leuke demonstraties en je kon
zelfs een schijfje hout met je naam erop krijgen. Een geslaagde dag!
Inloopactiviteit
Eens per maand vindt er op woensdagmiddag een inloopactiviteit plaats. Soms verzinnen we kort van te voren wat we gaan doen maar af en toe
staat de activiteit al een tijdje vast.
Woensdag 25 november komt bijvoorbeeld Sinterklaas bij ons langs en 9 december gaan we engeltjes maken van schapenwol.
Om alle activiteiten voor iedereen toegankelijk te maken zijn de activiteiten gratis te bezoeken. Op onze website staan alle activiteiten netjes op
een rijtje.
Levende Kerststal
Op Kerstavond gaan wij van de boerderij weer een mooie levende kerststal maken. Jozef en Maria beelden o.a. samen met de ezels het
kerstverhaal uit. De herdertjes houden de wacht bij de schapen en ook de Engeltjes ontbreken niet. En kijk maar eens goed in de kribbe, misschien
ligt er wel een echte baby in!
De levende kerststal is opgesteld op donderdag 24 december van 18.30 uur tot 20.30 uur.

Gezocht: gastheer / gastvrouw verjaardagsfeestjes
Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers die 1 of 2 keer per maand op zaterdag of zondag een verjaardagsfeestje willen begeleiden. Deze feestjes
vinden meestal plaats tussen 10.00 en 14.00 / 15.00 uur. Incidenteel is er sprake van afwijkende tijden, bijvoorbeeld tot het begin van de avond.
Een leuke tijdbesteding voor bijvoorbeeld een student(e), een opa of oma, of een vader of moeder die in het weekend graag onder de mensen is.
Naast gastheren/gastvrouwen voor de kinderfeestjes zijn wij altijd op zoek naar vrijwilligers die:
 één of meerdere keren per week onze dieren voeren en/of verzorgen, met name in het weekend
 één of meerdere dagdelen per week of maand de kinderboerderij openstellen voor publiek
 te helpen bij activiteiten als het schaapscheerdersfeest, de levende kerststal, etc.
Lijkt het u leuk om ons te helpen? Meld u dan aan als vrijwilliger via info@kinderboerderij-driebergen.nl of bel ons op 0343-521351.
Wist u dat..
 ... wij een vernieuwde website hebben? Neem eens een kijkje op www.kinderboerderij-driebergen.nl.
 ... wij 9 klassen in oktober mochten ontvangen die een les volgden over Willie Wurm? Onze vrijwilligster Thea vertelde de kinderen alles over
regenwormen, pissebedden en slakken.
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