
 

 

 

 

 

 

 

 

De nieuwsbrief van Samenzó  

 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van Samenzó voor 

donateurs, familie van deelnemers, collega’s en 

vrijwilligers. 

Wij zijn heel dankbaar voor de voortdurende steun die wij 

ontvangen door uw bijdragen. De steeds toenemende 

belangstelling uit de omgeving geeft ons, deelnemers, heel 

veel voldoening en waardering. Steeds meer mensen, ook 

van grotere afstanden, weten Samenzó te vinden. Enkele 

jaren geleden kenden wij de bezoekers persoonlijk, dat is 

voorbij, er komen nu zoveel verschillende mensen en daar 

zijn wij blij mee. De integratie blijft het belangrijkste doel. 

Inclusie is de term, schreven wij vorig jaar! Dit gaat verder 

dan integratie. Hierbij een verkorte definitie; Inclusie 

betekent de insluiting in de samenleving van zwakkere 

groepen.  

Wij hopen u ook in 2017 te ontmoeten op Samenzó, de 

deelnemers waarderen ieder bezoek en iedere vraag die 

gesteld wordt!. 

In 2016 hebben wij een leuke open dag gehad, maar wat 

regenachtig. Het jaarthema over holenbroeders met 

hieraan gekoppelde speurtocht was leerzaam en boeiend 

voor deelnemers en bezoekende kinderen/volwassenen. 

Ook is een regenafdak gebouwd, bezoekers hadden soms 

last van plotseling opkomende zomerse buien, nu is er een 

extra schuilgelegenheid. Wij willen werken aan een grote 

doorloop volière, welke op het oorspronkelijke plan van 

2007 ingetekend stond. Dit is enige jaren blijven liggen. 

Verder zijn wij toe aan nieuwe werkkleding en hebben 

plannen Samenzó en het terras verder te optimaliseren. 

U ziet; uw donaties blijven zeer op prijs gesteld en nodig! 

De incasso’s vinden dit jaar wat later plaats, i.v.m. het 

opzetten van een nieuw systeem bij de administratie. 

Met deze nieuwsbrief leesplezier toegewenst en tot ziens! 

 

        
Hallo allemaal, ik ben Remco de Boer 

Ik  werk maar liefst 5 dagen per week 

op Samenzó!  En dat met heel veel 

plezier. Het werken met de dieren vindt 

ik het leukst. En dan maakt het me niet 

uit welk dier het is, ik ben namelijk 

nergens bang voor. Met behulp van 

foto/picto-plaatjes weet ik precies 

welke dieren ik moet verzorgen en 

hoeveel voer ze moeten hebben. Ik kijk 

dan goed of de dieren gezond zijn. 

Wanneer er iets aan de hand is met een 

dieren, ren ik gelijk naar mijn 

begeleider om dit te vertellen. Naast het 

verzorgen van de dieren doe ik nog 

allerlei andere werkjes, paden vegen, 

hokken uitmesten, dieren verplaatsen 

naar een ander perk, mest uit het land 

weghalen en nog veel meer. Als u langs 

komt kan ik het u laten zien, want 

bezoek vind ik ook erg leuk! Tot ziens! 

Een hartelijke groet,  Remco 
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Jaarthema 2017  De ooievaars. 
Zowel op Horstheim, Druivenstein en Samenzó broeden al jarenlang de ooievaars. Deze imposante vogels  

trekken niet altijd meer weg in de winter. De meeste wel, via Spanje, Gibraltar naar Afrika(Marokko, Mali). 

Wij zien ze vroeg in het voorjaar weer op de locaties verschijnen, ze knappen het hoge nest op en leggen 

gemiddeld 3-5 eieren. Het klepperen met de snavels trekt altijd de aandacht van onze deelnemers. Of de 

jongen ook goed grootgebracht worden hangt vooral af van het weer, te droog betekent te weinig voedsel, te 

nat dan verkleumen de jongen in het nest. Ooievaars eten dierlijk voedsel, veel insecten, wormen, kikkers, 

muizen, mollen etc. De deelnemers gaan zich met de ooievaar bezig houden, op de foto zien wij Klaas druk 

bezig met het metselen van een ooievaar van cement. Inmiddels staat dit dier midden in Samenzó te kijk. 

Schitterend mooi is in de nazomer de gezamenlijke vlucht van ooievaars, ouden en jongen, op grote hoogte 

zwevend op thermiek.  

   
      Foto Nature today 

 

Ook gaan wij letten op de andere 16 ooievaar-soorten in de wereld. Niet alleen praktisch leren, wat kennis is 

ook welkom., Zwarte ooievaar, Zadelbekooievaar, Schoenbekooievaar, Maraboe, etc. 

Educatief voor kinderen op bezoek, een speurtochtje, ook dit blijft één van onze doelen. 

      
    ooievaars bij Samenzó foto wnf    foto wikipedia 

 

Open dag Samenzó? 
Dit jaar hopen wij op D.V. woensdagmiddag 4 oktober 2017 wat extra te organiseren rond het jaarthema en 

Samenzó. 

 

Ponykarren, voorleesmiddag, creatief, speurtocht, etc. Allemaal welkom! 

Woensdag 4 oktober 2017 13.00- 16.30 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_j9WZtvTUAhXFthoKHSi3CnUQjRwIBw&url=https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg%3D20212&psig=AFQjCNG5dIiVD0U9OXFODIr-dhfRX5j-tg&ust=1499422326928409
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.wnf.nl/upload_mm/6/2/1/6092_fullimage_rob_dolfing__zadelbekooievaar_1037x694.jpg&imgrefurl=https://www.wnf.nl/dieren/dierenbieb-vogels/zadelbekooievaar.htm&docid=yzr0Qwhnvu6I8M&tbnid=Wo8G_JD-5TootM:&vet=10ahUKEwjum6KWja7UAhXFUlAKHeQvAGsQMwg-KAQwBA..i&w=1037&h=694&safe=strict&bih=899&biw=1680&q=zadelbekooievaar&ved=0ahUKEwjum6KWja7UAhXFUlAKHeQvAGsQMwg-KAQwBA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/Shoebill_(su_neko).jpg/266px-Shoebill_(su_neko).jpg&imgrefurl=https://nl.wikipedia.org/wiki/Schoenbekooievaar&docid=4N-N5PMkHdKCzM&tbnid=Gt_7rksLP-KUmM:&vet=10ahUKEwiI7YzDja7UAhXGblAKHWPJAPIQMwg7KAEwAQ..i&w=266&h=399&safe=strict&bih=899&biw=1680&q=schoenbekooievaar&ved=0ahUKEwiI7YzDja7UAhXGblAKHWPJAPIQMwg7KAEwAQ&iact=mrc&uact=8
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Plan doorloop volière. Om de attractiewaarde van Samenzó te vergroten willen wij een grote volière 

bouwen met een grote groep groene grasparkieten. Wij vonden al wat extra giften in de melkbus, hieruit 

mogen wij voorzichtig de conclusie trekken dat deze uitbreiding welkom zal zijn. In deze doorloopvolière zal 

een stukje Australië beleefd kunnen worden. In dat werelddeel vliegen grote zwermen groene grasparkieten, 

zoals hier de spreeuwenzwermen. Voor onze deelnemers weer een leuk werkproject en een diersoort om te 

verzorgen. 

De bezoekers/kinderen zullen door de volière kunnen lopen en de grasparkieten uit de hand kunnen 

voederen.  

 

                    
De jongens al bezig met grondwerk, de groene wilde grasparkiet en hieronder een zwerm 

parkieten in Australië. (foto; Jim Bendon). 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie2uKltJ_WAhXQhrQKHZWZAcAQjRwIBw&url=https://www.birdsupply.nl/encyclopedia/&psig=AFQjCNHtUPDcJyrLVSWyEks7Cva6JBNNyA&ust=1505297296066120
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwioi7rch9HTAhXNblAKHdZyCXsQjRwIBw&url=https://newscientist.nl/nieuws/gapen-aanstekelijk-voor-grasparkieten/&psig=AFQjCNF1dSUvuw3inUe7Oycg4zQSA8cGnQ&ust=1493809336648992
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     Louwe aan het werk      
 

Wat kunnen wij betekenen?  
 

 wij verzorgen rondleidingen 

 verjaardagsfeestjes enz. 

 terrasje 

 arrangement klootschieten met 
bezoek aan kringloop en Samenzó 

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

 

 
 

Jonge ooievaars van 1 dag oud 

 

 

Diersoort in beeld 

De Monniksparkieten, sinds 2009 op 

Samenzó zijn forse parkieten uit 

Argentinië.  Bijzonder aan deze 

parkieten is dat zij zelf nesten bouwen 

van dunne takken, andere parkieten 

broeden in boomholten. Deze van 

takken gevlochten nesten worden in 

gezellige kolonies gebouwd in een 

boom.  

 
Deze parkieten verblijven op Samenzó 

in een volière gebouwd rond een boom. 

Buiten de broedtijd blijven deze 

parkieten slapen in hun nesten.  

Daarom kunnen zij in de zomer vrij 

rondvliegen in de omgeving, ze komen 

terug naar hun nest.  

Soms krijgen wij berichten uit de 

omgeving, ze werden in een fruitboom 

gezien. 

De laatste tijd zien wij ze ‘s morgens 

vaak bij onze vestiging Horstheim, ze 

roepen ons dan; kom naar Samenzó…! 
 

 

http://www.kinderboerderijsamenzo.nl/
http://www.ooievaars.eu/0310ooievaars_witteooievaar/default.html
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Blauwe pauw met jongen 

 

        

   Ons nieuwe terras   Onze nieuwe kwakertjes 

   

Donateurswerving !! 

Op de laatste pagina vindt u een wervingsformulier, als u er een donateur bij werft, zou dit een 

prachtig resultaat geven. Hierbij dan ook het vriendelijk verzoek om actie te ondernemen voor 

Samenzó en komt u nog eens kijken, want dat vinden de deelnemers zo leuk! 
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Wordt ook donateur van Samenzó, help uw medemens aan nuttige 

dagbesteding en verbinding met de samenleving! 

 

www.kinderboerderijsamenzo.nl 

 
          
 

Stuur onderstaande strook in een gefrankeerde envelop naar :   Kinderboerderij Samenzó 
         Donateursadministratie  
         Kerklaan 14 
Als donateur ontvangt u jaarlijks de nieuwsbrief Samenzó.  7951 CD Staphorst 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Machtigingskaart 
 

Ondergetekende machtigt hierbij tot wederopzegging de Stichting Zorg Adullam om namens kinderboerderij Samenzó te 
Staphorst jaarlijks het hieronder vermelde donatiebedrag van zijn/haar bankrekening af te schrijven. Kinderboerderij 
Samenzó wordt aangestuurd door DAC Horstheim te Staphorst, onderdeel van Stichting Adullam Gehandicaptenzorg.   

 
Bedrag jaarlijkse donatie  …………………….……………………… (minimaal 5 euro)         (invullen in blokletters) 
 
IBAN bankrekeningnummer        
 
Naam en voorletters  ………………………………………………………….………. 
 
Straat en huisnummer  ………………………………………………………….………. 
 
Postcode en woonplaats  ………………………………………………………….………. 
 
E-mailadres  ………………………………………………………….………. 
 
Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met deze automatische incasso. 
 
Datum  …………………………  Handtekening …………………………………………  
 

Het bedrag zal jaarlijks in de maand mei van uw bankrekening worden afgeschreven. Bent het u niet eens met een 
afschrijving dan kunt u uw bank binnen acht weken de opdracht geven het bedrag terug te boeken. 

 

http://www.kinderboerderijsamenzo.nl/

