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De nieuwsbrief van  

kinderboerderij Samenzó Wij kunnen 

opnieuw een nieuwsbrief uitgeven. Dat 

betekent dat het goed gaat met  ons project 

Samenzó. Dat stemt tot dankbaarheid. Het 

jaar na de opening. Wat doe je als de opbouw 

klaar is? Dan ga je fijn dieren verzorgen, 

werken aan onderhoud en beplanting. 

Gewoon plezier hebben van het project en het 

contact met vele bezoekers. Nieuwe dieren 

zijn de Alpaca’s , Roodhalsganzen en twee 

mini-varkens. De Openingstijden zijn 

verruimd, nu is Samenzó dinsdag, 

woensdag en donderdag van 10.00 tot 

16.30 open en op zaterdagmiddag van 

13.00 tot 16.30(niet open op zaterdag in 

december en januari). Uiteraard zijn wij op 

zaterdagmiddag niet aanwezig, de 

kinderboerderij wordt dan opengesteld 

door enthousiaste vrijwilligers. We 

nodigen alle donateurs en familieleden uit 

om nog eens langs te komen! 

 

Het Schaapscheren op zaterdag 25 juni 

is prachtig verlopen. Twee ponykarren en 
een kameel om een ritje op te maken, een 

paar kramen en de combinatie met een 
fietstocht voor Adullam droegen bij aan 

een leuke dag. 

Nieuwe werkkleding  Kijk! Wij werken  

in een nieuw jasje. Uniforme werkkleding 
is heel nuttig, zo zijn we goed herkenbaar 

en kunnen de mensen heel goed vragen 
aan ons stellen. Ze zien direct bij wie ze 

moeten zijn, bij ons natuurlijk. En we 
maken gelijk reclame voor kinderboerderij 

Samenzó, voor Horstheim, voor Stichting 
Adullam, voor de zorg, voor de dieren en 

de natuur. We hebben T-shirts, poloshirts, 
shirts met lange mouwen, tuinbroeken, 
jassen en dat alles met het logo van de 
kinderboerderij. Wie heeft dit mogelijk 

gemaakt? Donateurs en diverse bedrijven 
uit de omgeving hebben hierin 

bijgedragen. Daarom worden deze 
bedrijven vermeldt in deze nieuwsbrief. 

Want wij zijn heel erg blij met de nieuwe 
werkkleding!  

Vlinderproject 2011 We hebben iets 

geleerd over eitjes, rupsen, poppen en 
vlinders. En we hebben in het voorjaar  
veel vlinderstruiken aangeplant. In het 

practicumlokaal zijn vlinders gekweekt, we 
hebben er ook losgelaten in de natuur. 

De Gallowayrunderen kregen dit jaar 

weer 3 kalfjes, inmiddels zijn er 

verschillende dieren verkocht. Wij hebben 

er drie over.  
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Donateurs van Samenzó hartelijk 

bedankt! We hebben een flinke actie 

gehouden in 2011 en met de twee 

groepen van Samenzó en vrijwilligers  een 

kleine 6000 folders verspreid in Staphorst 

en omgeving. Meer donateurs en nog 

steeds de helft van de opbrengst voor de 

deelnemers met een beperking en de 

andere helft voor verbetering van de 

kinderboerderij. De jongens hebben 

nieuwe werkkleding, gedeeltelijk 

bekostigd door donaties. De 

kinderboerderij is verbeterd met 

educatieve mogelijkheden, zo is er een 

digi -bord geïnstalleerd. Dit geeft extra 

mogelijkheden voor een presentatie, 

schoolgroepjes, of een keertje dia’s kijken 

met de groep. (Wilt u deze nieuwsbrief digitaal 

ontvangen, geef dan uw emailadres door via de site, het 

bespaart een postzegel!)               
Bruidsduivennieuws Voor het eerst 

zijn in eenmaal 20 duiven opgelaten bij 

een bruiloft. Ook kwam een kersvers 

bruidspaar foto’s maken op de 

kinderboerderij, een goed idee en zij 

waren de eerste! Samen met de Alpaca’s 

op de foto! 

 

Nieuw Jaarthema Voor 2012 gaan 

kikkers en padden de rol spelen in het 

jaarthema. Jaarthema’s  van Samenzó 

willen minder bekende diersoorten naar 

voren halen, zoals de uilen in  2010. 

Vlinders en Libellen in 2011. Scholen 

kunnen hierop aansluiten met een les ter 

plaatse. In het practicumlokaal kunnen 

materialen of digitale beelden getoond 

worden, of een speurtocht gestart 

worden.

 

Met dank aan alle donateurs en de 

volgende bedrijven 

 Pleijsier Bouw  

Albert Heijn Hardenberg 

Janssen Bouwbedrijf 

Dons en Troost BV aannemersbedrijf 

Boer Staphorst BV 

Roo Schildersbedrijf 

Schilderwerk in de winter? 

www.schildersbedrijfroo.nl 


