
Beste donateurs, sponsoren en vrienden van de Kinderboerderij, 
De laatste nieuwsbrief is in november verspreid. Normaal ontvangt u deze nieuwsbrief in 
april, maar door een aantal veranderingen hebben we eventjes gewacht met het 
verspreiden. 

Corona en de Kinderboerderij:
De afgelopen maanden is de boerderij helaas gesloten geweest voor bezoekers, de verzor-
ging van de dieren kon gelukkig ongestoord doorgaan. Ook de kinderen van de BSO en de 
kinderopvang hebben gebruik kunnen maken van de boerderij. Gelukkig mochten wij op 
19 mei weer bezoekers toelaten op de kinderboerderij. Er gelden nog wel enkele beperkin-
gen, maar de weilanden en speeltuin zijn weer toegankelijk. 
We hopen dat de boerderij binnenkort weer meer bezoekers mag ontvangen en ook weer 
de ruimte mag verhuren voor feestjes en vergaderingen. Houdt vooral de Facebook pagina 
van de kinderboerderij in de gaten voor updates over de corona maatregelen op de boer-
derij. 

Financiën
De pandemie heeft wel een flink gat geslagen in onze financiële positie. De verkoop in het 
winkeltje lag stil, de zaal mocht niet verhuurd worden en er kon geen schaapscheerders-
feest georganiseerd worden.
De gemeente heeft ons in 2020 en 2021, op ons verzoek, geen huur in rekening gebracht [2 
x € 4000] Ook hebben we via een overheidsregeling een tegemoetkoming in de salariskos-
ten gekregen. Er was altijd salaris voor een beheerdersfunctie van 4 dagen, helaas hebben 
we moeten besluiten die functie tijdelijk terug te brengen tot drie dagen. Een vrijwilliger 
vult de opengevallen uren in.

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 juni 2021

Sinds kort is de boerderij aangemeld bij GIVT, een organisatie die, 
online, giften voor goede doelen inzamelt. Via een QR-code kunt u 
een donatie aan de boerderij doen. We hopen dat u als donateur 
en ook als bezoeker, de boerderij een handje wilt/kunt helpen om 
financieel weer boven water te komen. De eerste “buit” aan giften is 
binnen en stemt ons hoopvol.

mailto:info%40kinderboerderij-driebergen.nl?subject=info%40kinderboerderij-driebergen.nl


Wecycle en vet inzamelen.
We zamelen nog steeds kleine huishoudelijke apparaten en oud (frituur)vet in. Door uw 
oud vet/olie en elektrische apparaten bij ons in te leveren steunt u ook de kinderboerderij, 
wij ontvangen namelijk een vergoeding wanneer dit bij 
ons opgehaald wordt. 
De gebruikte frituurolie/vet die u bij ons inlevert wordt
verwerkt tot biobrandstof. Het inleveren kan in een fles
of jerrycan met een goed gesloten plastic zak eromheen. 
Deze mag u in de bakken met de gele deksel doen, of 
er naast zetten als het niet door het luikje in de deksel past. 

Kleine en middelgrote huishoudelijke apparaten mag u 
bij ons inleveren in de groene Wecycle bak die in de 
speeltuin tegen het gebouw aan staat. Apparaten die 
u bijvoorbeeld kunt inleveren zijn: laptop, electrische 
tandenborstel, koffiezetapparaat. 
Twijfelt u? Check of het in onze bak past op www.wecycle.nl. 
Wij zijn géén inleverpunt voor lampen, batterijen e.d. 

Vakantieopvang 
We hebben al veel aanmeldingen voor de vakantie opvang binnen gekregen. Inmiddels zit-
ten we midden in de zomervakantie al bijna helemaal vol. Wil je jouw konijn/cavia ook een 
soort vakantie op de boerderij geven, stuur dan op tijd een bericht naar het onderstaande 
email adres. We hebben een maximaal aan aantal hokken die we beschikbaar hebben. Vol 
is daarom echt vol.

http://www.wecycle.nl


De dieren: 
Begin april zijn 2 van onze geiten moeder geworden, in totaal zijn er 5 lammetjes geboren. 
Dit jaar beginnen alle namen met een R.

• Otje (de bruin/witte dwerggeit) heeft 3 lammeren gekregen, 2 dochters: Roxy en Robin, 
en 1 zoon: Ron. 

• Loes (de bruine geit met lange oren) heeft 2 lammeren gekregen, dochter: Ronja en 
zoon: Rover. 

De vaders van de lammeren zijn niet (meer) op deze boerderij. Otje 
is uit logeren geweest op een kinderboerderij in Utrecht en Karel, 
(de grote Nubische bok die eerder bij de ezels stond) is verkocht aan 
kinderboerderij Engbergen in Gendringen. Hij is daar heel snel de 
lieveling van heel veel medewerkers geworden.
Inmiddels hebben we wel een nieuwe lieve Nubische bok gekocht, 
zijn naam is Jack. De foto van Jack is op de volgende pagina te zien.

Helaas zorgt de vogelgriep dreiging ervoor dat de kippen en
kalkoenen nog steeds niet los door de weiden mogen lopen.
Deze maatregelen gelden inmiddels al sinds november 2020, en
helaas weten we niet hoelang dit nog gaat duren. Gelukkig zijn onze
kippen nog gezond en kunt u nog steeds verse eitjes kopen. 

6 juni, na een tijd met veel regen, was het dan eindelijk zo ver; een mooi zonnig dagje om 
de schapen te scheren. Helaas dit jaar geen groot feest op de boerderij. Geen bezoekers en 
kraampjes met allemaal leuke en lekkere dingen… erg jammer.  
Maar voor de schapen alsnog een opluchting om van die warme jas verlost te zijn



Beheerster wissel
Samyre Wieles (beheerster op dinsdag, donderdag en vrijdag) heeft een nieuwe baan ge-
vonden op de kinderboerderij in Culemborg. We hebben gelukkig een vervangster gevon-
den, zij stelt zich hieronder even kort voor.

“Hallo allemaal,
Mijn naam is Lot, pas geleden ben ik naar Driebergen verhuisd
en ik heb sinds begin mei de functie van Samyre overgenomen. 
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 in de winter van 2019. 
Zodoende werd ik gevraagd of ik nu deze functie weer zou willen
vervullen, en daar zei ik natuurlijk “ja” op. Inmiddels voel ik me
alweer helemaal thuis hier, het is een leuke uitdagende baan waar
ik veel voldoening uit haal.

Ik hoop jullie te zien op de boerderij, spreek me ook gerust aan
als er vragen zijn.” - Lot
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Maandag:    
Dinsdag:       
Woensdag:   
Donderdag:  
Vrijdag:         
Zaterdag:     
Zondag: 

Gesloten
10:00 - 16:30
10:00 - 16:30
10:00 - 16:30
10:00 - 16:30
15:00 - 16:00
14:30 - 16:00

*Openingstijden zomer(1 april - 31 oktober): 

*Let op! In verband met het Corona-virus kunnen de 
openingstijden wijzigen. Check de website of facebook 
voor de actuele openingstijden.


