
 

 
 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 april 2021 

 
Beste donateurs, sponsoren en vrienden van de Kinderboerderij,  
In november is de laatste nieuwsbrief verspreid met ons 40-jarig jubileum en de sluiting van de 
Kinderboerderij. Er is veel gebeurd in de afgelopen paar maanden, zo zijn er geitenlammetjes 
geboren (!), verwelkomen wij een nieuwe beheerster en nemen wij afscheid van Samyre. 
 
Corona en de Kinderboerderij:  
Al bijna 4 maanden is de kinderboerderij gesloten voor bezoekers, al 4 maanden waarin iedereen 
elkaar mist. De dieren missen de knuffels, de kinderen missen het ravotten in de speeltuin en de 
vrijwilligers missen de gezellige gesprekken met de bezoekers.  
Het is voor nu vooral afwachten tot het moment dat wij weer open mogen, houd tot die tijd onze 
sociale media in de gaten om op de hoogte te blijven van alle actualiteiten op de kinderboerderij. 
 
De financiële situatie van de kinderboerderij lijdt ook onder de corona maatregelen. 
Gelukkig blijven de contracten met de Vuurvogel en de BSO doorgaan en kunnen wij (gedeeltelijk) 
beroep doen op de gelden van de overheid en is de gemeente zo coulant om ons geen huur in 
rekening te brengen, wat € 4.000, - per jaar is. Er is er een nieuw verzoek 
neergelegd voor extra financiële steun.  
Maar doordat er geen bezoekers zijn en ook geen feestjes worden gehouden, 
blijft het lastig om kosten te betalen zoals de salarissen voor de beheerders en 
de zorgkosten voor de dieren.  
 
Wecycle en vet inzamelen.  
Ondanks dat de kinderboerderij is gesloten, zamelen wij nog steeds kleine 
huishoudelijke apparaten, zoals een laptop of senseo koffieapparaat én oud 
(frituur)vet in. 
Tijdens openingsuren kunt u de apparaten en flessenvet inleveren bij het hek 
en in de avonduren kan het in de prullenbak naast het hek worden geplaatst, 
gelieve het frituurvet in een plastic zak te stoppen. Dan zorgen wij dat het in 
de juiste container terecht komt.  
 
Beheerster wissel 
Vanaf 11 mei verwelkomen wij een nieuwe beheerster: Lot. Zij vervangt Samyre welke een nieuwe 
baan heeft gevonden bij de kinderboerderij in Culemborg.   

 
 

Hallo allemaal,  
Mijn naam is Lot, ik woon sinds kort in Driebergen en binnenkort zal ik dus de functie van Samyre 
overnemen. Ik heb Samyre leren kennen tijdens mijn werk als weekendkracht op een kinderboerderij 
in Utrecht. In 2019 heb ik de opleiding “bedrijfsleider dierverzorging” afgerond en ik heb Samyre 
vervangen toen ze in Australië op reis was.  Dat is me erg goed bevallen  
en ik heb zin om hier weer aan de slag te gaan.  
 
Ik hoop jullie te zien en te spreken als de boerderij weer open is,  
spreek me daarom ook gerust aan als er vragen zijn.  
 



De dieren:  
Het is lente, de zachte zonnestralen schijnen over de kinderboerderij, 
bloemetjes staan in bloei en de vogeltjes zijn in volle gang. Ook op de 
kinderboerderij is de lente goed te zien, sinds kort huppelen er 5 lammetjes 
door de geitenweide van onze geiten Otje en Loes.  
 
Otje (bruin/witte dwerggeit) heeft 3 lammetjes gekregen, 1 bokje Ron en 2 
geitjes Roxy en Robin. 
Loes (bruine geit met lange oren) heeft 1 bokje Rover en 1 geitje Ronja 
gekregen.  
 
De vaders van de lammeren zijn niet op deze boerderij, Otje is uit logeren 
geweest naar Utrecht en Karel, (de grote Nubische bok die eerder bij de ezels 
stond) is verkocht aan kinderboerderij Engbergen in Gendringen. Hij was daar heel 
snel de lieveling van heel veel medewerkers geworden.  
 
Vakantieopvang 
Het lijkt er qua weer niet altijd op, maar de zomer staat toch echt zo voor de deur. We krijgen al veel 
aanmeldingen voor de vakantie opvang binnen. Wilt u ook uw konijn/cavia trakteren op een heerlijke 
vakantie bij de kinderboerderij? Stuur dan op tijd een bericht naar het onderstaande e-mailadres.  
We hebben een maximaal aan aantal hokken die we beschikbaar hebben. Vol is daarom echt vol.  
 
 Wist u dat… 

• De jongen van een geit ook lammetjes worden genoemd, net als bij schapen? 
• De namen van de lammetjes allemaal met de letter R beginnen? Dit is om makkelijk na te 

gaan hoe oud ze zijn. 
• Wij op onze Facebook-pagina regelmatig leuke en leerzame weetjes posten over de dieren? 
• Wij DE-koffiepunten sparen om thermoskannen, kopjes en schotels aan te vullen? 
• Wij altijd op zoek zijn naar vrijwilligers voor de kinderboerderij. Vindt u het leuk om dieren te 

voeren? Of begeleidt u liever feestjes en activiteiten? Bij de kinderboerderij is altijd wat te 
doen. Meld u aan als vrijwilliger via info@kinderboerderij-driebergen.nl of bel ons op 
0343-521351. 

 
Openingstijden: 
Let op! In verband met het Corona-virus kunnen de openingstijden wijzigen. Check de website voor de actuele 
openingstijden. 

 

zomer: 1 april -  31 oktober  Kinderboerderij 't Woelige Nest 
Maandag Gesloten  Boterbloem 3 
Dinsdag 10:00 - 16:30  (ingang Hoendersteeg) 
Woensdag 10:00 - 16:30  3972 SB Driebergen-Rijsenburg 
Donderdag 10:00 - 16:30   
Vrijdag 10:00 - 16.30   Telefoon: 0343-521351 
Zaterdag  15.00 - 16.00  E-mail: info@kinderboerderij-driebergen.nl 
Zondag  14.30 - 16.00  Website: www.kinderboerderij-driebergen.nl 
   Facebook: www.facebook.com/kinderboerderij-driebergen 
   KvK-nummer: 41179070 
   Rekeningnummer: NL 86 INGB 0002 9819 98 


