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De nieuwsbrief van Kinderboerderij 

Samenzó  

Graag houden wij de donateurs, familie van deelnemers, 

collega’s en vrijwilligers of anderszins betrokkenen, op de hoogte 

van actuele zaken betreffende kinderboerderij Samenzó. Steeds 

weer ervaren wij de warme steun en aandacht van donateurs, 

familie, vrijwilligers en vele anderen voor ons project Samenzó. 

Samenzó, de brug tussen beperkt zijn en nuttig zijn voor de 

samenleving. Als kinderboerderij zijn wij zinvol en educatief voor 

deelnemers en voor Staphorst en wijde omgeving. Wij hebben 

ook brede steun ervaren bij de stemtiendaagse van het 

Oranjefonds. Hoewel Samenzó geen Appeltje van Oranje zal 

ontvangen, zijn wij ver gekomen en behoorden bij de 36 landelijk 

genomineerden. Dit leverde Samenzó 2500 euro op van het 

Oranjefonds. Samenzó had de meeste stemmen in regio Oost! 

De publiciteit zorgde voor bekendheid, wat resulteert in meer 

bezoek!  

Vertrouwen is nodig, waar stellen wij ons vertrouwen op? Is het 

niet de Schepper van hemel en aarde, Die wij nodig hebben. 

Welke nog zorg draagt over de aarde en de mensen. Ook 

onmisbaar voor ons project Samenzó. Wij wensen u veel 

leesplezier, graag verwelkomen wij u ook in 2014 op Samenzó. 

           

 

Juni 2014 

Samenzó’tje2014  

Diersoort in beeld 

Wallaby’s, kleine kangoeroes, 
oorspronkelijk afkomstig uit 
Australië, zijn misschien wel de 
bekendste dieren op Samenzó. Elk 
jaar zijn de kleine koppies van de 
jongen in de buidel een attractie. 
Dit jaar zijn er twee jongen. De 
oudste is een albino, geheel wit 
met rode ogen! Heel bijzonder is 
de voortplanting van de Wallaby. 
Een jong wordt geboren met de 
leeftijd van een maand en de 
grootte van een tuinboon. Kruipt 
daarna zelfstandig naar de buidel 
en zuigt zich vast aan de tepel. Zo 
groeit het embryo verder. Na 
ongeveer 5 maanden komt het 
kopje uit de buidel. Heel bijzonder 
is dat een tweede embryo latent 
aanwezig is in de baarmoeder, dit 
ontwikkelt niet verder en wordt 
weer opgenomen in het lichaam 
van de moeder. Mocht het eerdere 
jong de buidel niet halen of uit de 
buidel vallen, dan ontwikkelt het 
tweede jong wel verder, een 
reserve dus. Wallaby’s krijgen 
namelijk maar eenmaal per jaar 
een jong. 
            

 

Onze witte Wallaby 

http://www.google.nl/imgres?q=egel+kleurplaat&start=108&safe=vss&noj=1&biw=942&bih=428&tbm=isch&tbnid=XB8E73XVAbUtkM:&imgrefurl=http://www.knutselopdrachten.nl/knutselen/dieren/knutselen_egel_van_papier.shtml&docid=IC-CsCOH8fpx4M&imgurl=http://www.knutselopdrachten.nl/afbeeldingen/egel/Egel1_voorbeeld.JPG&w=640&h=480&ei=9ou8UvSXGcbChAeU0IDABA&zoom=1&ved=1t:3588,r:18,s:100,i:58&iact=rc&page=9&tbnh=161&tbnw=191&ndsp=17&tx=102&ty=79.27999877929687
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 Jaarthema 2014 en open dag Samenzó op D.V. zaterdag 5 juli 2014 

Egels en andere stekels! Veel in de natuur verdedigt zich met stekels 

    
 

                 
Let op! 

Open dag Samenzó op zaterdag D.V. 5 juli van 10.00-16.00 

Creatieve activiteiten rond het jaarthema, ponykarren, spelletjes, 

verkoop en culinair verassend.  Activiteiten voor 50 c. Komt u ook? 

Komen jullie ook? 
 

Bouwactiviteiten In 2013 is de verblijfsruimte voor de deelnemers opgeknapt. 

De eerder donkergroene units zijn betimmerd en hebben dezelfde look als de stal. 

Er is een nieuw dak op gekomen, wat vooral in de zomer als een hitteschild werkt. 

Wij hebben begin 2014 een lage hooibergachtige, hooiopslag gerealiseerd, de 

deelnemers kunnen hier gemakkelijk hooi of stro uithalen. Verder willen wij in 2014 

werken aan een schuilmogelijkheid voor publiek, educatie en een nieuw dieren weitje 

en aanvullend wandelpad. 

                                       .   

Egels? De egel is een 
dier dat 's nachts 
actief is en veel 
insecten eet. Hij 
komt voor in 
Europa, Azië en 
Afrika. Een egel 
heeft ongeveer 7000 
tot 8000 stekels 
van 2 cm lang. Een 
stekel gaat ongeveer 
een jaar mee of 
langer en wordt dan 
vervangen. Opgerold 
tot een bal is een 
egel tegen vrijwel al 
zijn vijanden 
beschermd. Albino 
egels zijn daarom 
niet zeldzaam. Ze 
vallen wel op, maar 
hun stekels schijnen 
een afdoende 
bescherming te zijn. 
Egels kunnen 
maximaal tien jaar 
oud worden. 

 

http://www.kinderboerderijsamenzo.nl/
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Jan werkt aan een hele grote egel  

 
Tom voert de kippen 

 
Ons nieuwe terrasje, iedereen welkom voor koffie!  

Bezoekersinformatie; Nieuw! Bespreek uw arrangement 

voor een personeelsuitje of ander groepsuitje. Een bezoek 

aan kinderboerderij Samenzó, gecombineerd met een 

sportief parcours klootschieten en onderweg een bezoek 

aan het kringloopcentrum. U eindigt op het terras van 

Samenzó met koffie/ thee en het Staphorster rolletje.  

Deelnemer in beeld  
 
Hallo allemaal. 
Ik ben Tom Kalter en werk op 
kinderboerderij Samenzó. Hier heb ik het 
reuze naar mijn zin. 
Elke dag, behalve op donderdag, verzorg ik 
de dieren op de kinderboerderij. 
Ook heb ik vaste taken, op dinsdag mest ik 
het hok van de wallaby’s uit en op 
woensdag verschoon ik de kippenhokken. 
Als ik een keer vrij ben op woensdag dan 
verschoon ik de kippenhokken op maandag 
of dinsdag, ik let daar goed op. 
Daarnaast vind ik het leuk om te vegen 
want daar word alles mooi schoon van, 
haal onkruid tussen de stenen weg. In de 
winter hark ik kilo's bladeren op, die ik dan 
in mijn caddie (skelter) met aanhangwagen 
wegbreng. 
Wanneer er iets bijzonders is op de 
kinderboerderij, bijvoorbeeld onze open 
dag, dan ben ik altijd extra druk om alles 
netjes te maken. En ja,  op de open dag ben 
ik zelfs nog druk want dan mest ik geen 
hokken uit, veeg ik niets, haal geen onkruid 
weg en toch ben ik druk rara..... wat doe ik 
op deze dag? 
Kom dat zien op D.V zaterdag 5 juli!! Je 
moeite word beloont! Zorg wel voor wat 
kleingeld! 
 
Groeten van een harde werker!            
 

             
 
Ps. Weet je wat er in 2014 geboren is :  
2 Wallaby’s, veel cavia’s,  
Ouessantlammetjes, geitjes, kuikens, 
hamsters, parkieten, duiven en 
Hawaiiganzen. De Monniks parkieten 
vliegen los over Samenzó! 

http://www.kinderboerderijsamenzo.nl/
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Een van de creatieve resultaten op de open dag van 6 juli 2013, een walvis van 15 meter, samen zo geschilderd,  

Het gaat minder om het resultaat, het gaat meer om het proces! 

  
                                    Herbert voert de Alpaca’s jonge geitjes 

 

Deelnemer Karel Strijkert houdt een interview met enkele bezoekers van de kinderboerderij. 

1. U komt regelmatig de kinderboerderij bezoeken, hoe bent u hierbij betrokken geraakt? 
Al vanaf het moment  dat de kinderboerderij is geopend in 2010(door HH prinses Annette) komen wij de 

kinderboerderij bezoeken 

2. Wat vind u speciaal aan deze kinderboerderij? 
Dat hier heel veel verschillende diersoorten  zijn. 

3. Welk dier spreekt u het meest aan? Kunt u vertellen waarom? 
De wallaby, die springt zo grappig. 

4. Voor kinderen is er veel te zien / horen / beleven. Kunt u iets vertellen over een leuke ervaring die uw kind 
hier heeft gehad?  
De jonge geitjes/lammetjes  en de eendjes vinden ze zo lief daar blijven de kinderen naar kijken, ook het 

vasthouden en aaien van de cavia’s vinden ze erg leuk. 

5. En de laatste vraag: Hoe smaakte de koffie?  Heel lekker….. ! 
 

                

 

http://www.kinderboerderijsamenzo.nl/

