
 

 

 

 

 

 

 

 

Samenzó’tje2015          

 

De nieuwsbrief van Samenzó  

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van Samenzó voor 

donateurs, familie van deelnemers, collega’s en vrijwilligers. 

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 wensen u veel leesplezier, graag verwelkomen wij u ook in 

2015 op Samenzó. Zie hiertoe de consumptiebonnen op het 

laatste blad. Het valt op dat steeds meer mensen uit de wijde 

omgeving Samenzó weten te vinden, zo zien wij terugkomers 

en nieuwkomers op bezoek komen. Tot nut van de recreatieve 

integratie. De deelnemers floreren op Samenzó, zij worden 

zelfredzamer zover in hun vermogen ligt. Bovendien voldoet 

Samenzó aan nieuwe wensen van de regering op het gebied 

van de zorg, namelijk participatie in de samenleving. Dat al 

het werk gezegend zou mogen worden. Wij zien soms met 

verwondering op de natuur of schepping in onze directe 

omgeving. 

In 2014 is een nieuw verblijf aangelegd voor Neusbeertjes, 

zeer actieve kleine beren, die behalve fruit en vruchten ook 

insecten en eieren eten. Begin 2015 is het Wallaby -afdakje 

vernieuwd met grote inzet van Gerwin, welke blijk geeft van 

een behoorlijk technisch inzicht. Gestaag maar langzaam 

komen er wat donateurs bij, mede door donaties en giften kon 

er weer nieuwe werkkleding voor de deelnemers aangeschaft 

worden. Ook kunnen door giften alle educatieve bordjes 

vernieuwd worden. Hartelijk dank voor uw giften! Hieronder 

een trotse Lucel en Bert met een doos werkkleding. 

 

 

Diersoort in beeld 

De Alpaca’s (Vicugna pacos) op 

Samenzó vallen op en worden 

vaak Lama genoemd. Hier lijken 

ze dan ook op. Allebei stammen ze 

af van de wilde Vicuna’ s en zijn 

kameelachtige dieren. Ook worden 

zij snel verdacht van spugen. Dit 

doet een Alpaca alleen als hij zich 

bedreigd voelt. Dus niet naar onze 

vriendelijke deelnemers en 

bezoekers. 

 Vorig jaar is voor het eerst een 

Alpaca geboren op Samenzó, ook 

in september 2015 verwachten wij 

weer een jong. Een Alpaca kan 

ieder jaar een jong krijgen en 

heeft een draagtijd van 11 

maanden. Dit betekent dat een 

Alpaca merrie bijna doorlopend 

drachtig is. De wol is heel gewild 

voor vilten en spinnen. 
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Jaarthema 2015      

Paddenstoelen en zwammen 
Dit jaar geen diergroep als thema maar iets heel anders. Geen dier, geen plant, wat is een zwam of 

paddenstoel eigenlijk? Welke kun je eten of hoe kun je ze zelf kweken? Er worden door hobbyisten zelfs 

eetbare paddenstoelen gekweekt op wilgenstammen en zwammen op koffiedik. Hoe kun je een leuke 

paddenstoel maken of schilderen? 

                        

Open dag 2015? Wij kijken terug op een schitterende open dag in 2014, met als jaarthema Egels en andere 

stekels. De deelnemers hebben hier veel van geleerd, er zijn heel wat dieren -en plantensoorten die zich met 

stekels blijken te verdedigen. De open dag 2015 zal DV waarschijnlijk voor eenmaal in de herfstvakantie in 

klein formaat gehouden worden, dit past ook goed bij de paddenstoelen welke het meest in de herfst te zien 

zijn!  

Let op! Samenzó is vanwege afwezigheid van de deelnemers gesloten tijdens de zomervakantie van 

maandag 27 juli tot en met zaterdag 8 augustus. Daarna gelden de gewone openingstijden weer. 

Dinsdag 11 augustus zijn wij weer open en zien wij uit naar uw bezoek. 

 

Nieuwe diersoort gearriveerd in 2014;  Rode Neusberen 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://i.marktplaats.com/00/s/NTQ1WDcyNg%3D%3D/$(KGrHqV,!i0FDDi8PqQEBQ0PRoJTBQ~~60_84.JPG&imgrefurl=http://www.marktplaats.nl/a/tuin-en-terras/bielzen-en-borders/a1000207673-shiitake-oesterzwam-en-nameko-kweken-in-uw-eigen-tuin.html&h=374&w=498&tbnid=Bc0wF-04CVbQtM:&zoom=1&docid=1M0Mu27nL3CY4M&ei=Ij58VdO2HaHg7QaOyoJg&tbm=isch&ved=0CG0QMyhDMENqFQoTCNPP5tjwjMYCFSFw2wodDqUADA
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volgende 

 

Inburgeringscursus Onderstaande foto laat 

de cursisten van de inburgeringscursus zien te 

Staphorst in 2014. Hierbij is een bezoek aan Samenzó 

een must. 

 

  

Overhandiging AED kast De wijkraad- 

Noord Staphorst stond ook aan de wieg van Samenzó. 

Vaak heeft zij meegedacht en met de gemeente overleg 

gehad inzake de kinderboerderij in ontwikkeling. Nu 

weet zij Samenzó te vinden als locatie om twee AED 

kasten te overhandigen. Zowel bij de Berghorst als bij 

De Rank komt een AED apparaat buiten te hangen door 

inzet van en geschonken door de wijkraad. 

 

 

 
 

  Samenzó 

Deelnemer in beeld  
 
Hallo allemaal. Ik ben Matthijs den Uil. Ik 
ben dol op Samenzó en al de dieren. Een kip 
durf ik wel vast te pakken, dat durven ze 
lang niet allemaal. Graag vertel ik wat aan 
de mensen over de dieren. Er zijn hier veel 
witte duiven, die  verzorg ik en ik vang 
verdwaalde postduiven met mijn schepnet. 
Hier ben ik heel handig in. Verder ben ik 
goed in snoeien en ik ruim zwerfvuil op 
rond Samenzó. Dieren observeren ben ik 
een kei in, iedere dag loop ik in de middag 
alle dieren langs om te kijken of alles nog 
gezond is. Ik moet dan geen bankje tegen 
komen, want dan ga ik lekker even 
zitten…ha, ha. 
 
      

  
             
Ps. Weet je wat er in 2015 geboren is :  
 

3 Wallaby’s, Cavia’s,  10 
Ouessantlammetjes, 2 Galloway kalfjes, 
Dwerggeitjes, kuikens, Dwerghamsters, 

Witte sierduiven, witte postduiven en 
Hawaiiganzen. 

 
Kom nog eens langs, ik wil wel graag een 
rondleiding geven!  
 
Groeten van Matthijs!     
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Dieren voederen op Samenzó, hoe doen wij dat? 

Kijk en lees mee, en zie hoe wij de dieren verzorgen…. 
 

Wij voeren aan de hand van een foto- pictogrammensysteem, hierdoor leren wij om zelfstandig de dieren te 
voeren en worden wij verantwoordelijk voor het wel en wee van onze dieren. En het mooie van 

alles??? Ieder op ZIJN manier!! Mooi he?! 
  

 
  Remco is als eerste in                                                                                Enthousiast laat 
       het  voerhok.                                                                                              hij zien voor welke dieren  
                                                                                                                              hij verantwoordelijk is. 
                                                                                 
 
 Jan controleert of hij                                                                                     Zo te zien gaat Tom de  
      de goede maatbeker heeft.                                                                                             kippen voeren           
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 Gerrit-Jan strijkt de  
                                                           maatbeker netjes af   

 
 
Karel leest op het bord de                                                                     Klaas geeft de schapen                                                       
    hoeveelheid voer af.                                                                                     een halve maatbeker voer.                            
                                                                                                
 
 En als het dier gevoerd is,                                                                                           
     draaien we het pictogram                                                                                                     
                om. Klaar!                                                                                                Op naar de volgende                          
             werkzaamheden… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo denken wij mee……zie volgende 
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Zo denken wij mee……Tom op maandag: “ik ga vandaag de kippenhokken verschonen” 
Begeleider: “maar dat doe je toch altijd op woensdag”? 

Tom: “ja, maar dan is het dankdag, dus dan zijn we vrij”. 
 

Gerrit-Jan op dinsdag: corveedienst, in de unit aan het werk. 
Nadat zijn werk klaar is gaat hij stilletjes en zonder iets te zeggen met zijn bezem aan de slag rondom de 

kippenhokken. 
 

Jan: “geitenhok moet “uitgemekst” worden, is helemaal vies” 
En zo te horen aan al het geschraap en geschep wat er volgt, is Jan al aan de gang. 

 
Remco: “kom mee, er loopt een schaap mank” gebaart Remco 

En ja inderdaad, het schaap zijn hoeven moeten gekapt worden. 
 

Karel op woensdag: “oh ja, vandaag moet ik naar de groenteboer” 
Na een morgen hard werken hebben de mannen zelf ook zin in het eten,  

met een lekker stukje fruit…. 
 

Klaas: “We moeten snel de duiven gaan voeren,  
want ze eten al het voer van de sierwatervogels op”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          En wat kunnen wij voor u/ jou betekenen? 
 

 Wij verzorgen rondleidingen/verjaardagsfeestjes enz. 

 Zie voor alle mogelijkheden onze site: www.kinderboerderijsamenzo.nl  

http://www.kinderboerderijsamenzo.nl/
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Groeten van alle bouwers, dierenverzorgers, begeleiders  en van Marinus welke 12,5 jaar 

bij Horstheim was. Hieronder  Marinus in een echte stoom -vrachtwagen op schaal. 

  
Hierbij enkele consumptiebonnen, gratis koffie, thee of ijsraket!  Bezoek Samenzó na de 

zomervakantie. Vanaf 10 augustus zijn wij weer aanwezig en ontvangen weer graag onze 

familie, donateurs en vrijwilligers.            

        

1 consumptie Samenzó 
                           2015 
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