
 

De nieuwsbrief van Samenzó
 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van Samenzó voor 

donateurs, familie van deelnemers, collega’s en 

vrijwilligers. Opnieuw kunnen wij goede berichten vanaf 

Samenzó schrijven en mogen ook vertellen dat wij 

geholpen worden. En wat zien wij vaak in de natuur op 

Samenzó de wonderen van de Schepper. Het is een 

voorrecht om met de deelnemers zo dicht bij de natuur te 

kunnen werken. Dagelijks gebeurd er wel wat rond de 

dieren, in het voorjaar de geboorten en jaarrond zien wij 

de pracht van plant en dier. Wij zien een toename in 

bezoek, ook door integratiegroepen, zoals vluchtelingen(-

kinderen). Dat geeft weer mooie interactie met de 

deelnemers. Ook werden wij spontaan financieel gesteund 

door organisaties die Samenzó weten te waarderen. 

Bijvoorbeeld Adullam-comité Staphorst, onderwijsbureau 

Meppel en STTS Staphorst. Dit geeft aan dat Samenzó 

gezien en ook gewaardeerd wordt in de samenleving.  

Verder komen schoolgroepen, maar vooral ook veel  

peutergroepen jaarlijks terugkerend op bezoek. De dieren 

doen het goed op Samenzó, goed verzorgd door de 

deelnemers en vrijwilligers, dat is dan ook te zien. Behalve 

gemiddeld vijftien deelnemers van DAC Horstheim, zien 

wij ook jaarlijks verschillende stagiaires van de Obadja -en 

Eliëzerschool uit Zwolle, welke met enthousiasme 

deelnemen aan het werk op Samenzó. Een groot voordeel 

is de diversiteit in werkzaamheden op Samenzó, hierdoor 

wordt het nooit saai en valt er altijd wel wat te leren. Wij 

zijn nog druk met het afbouwen van de grote volière en 

alles onderhouden geeft voortdurend werk.  

Tot ziens op Samenzó. Zie de openingstijden op 

 

 www.kinderboerderijsamenzo.nl                                                                                        

Deelnemer in beeld 

 
Ik ben Gerwin van Asselt. Inmiddels 

werk ik al ruim 25 jaar bij DAC 
Horstheim en Samenzó. Ik verzorg 

graag de Wallaby’s. Ik let goed  op dat 
zij niet ontsnappen. Ik maak schoon 
en help met de bouw van een hok. Ik 

voer ook samen met andere 
deelnemers wilgentakken, hooi en 
brokjes. Omdat wij zo hard werken 
staat mijn silhouet als symbool en 

windwijzer op het dak.  
  

 

http://www.kinderboerderijsamenzo.nl/
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Wist u dat? 
Wallaby’s graag wilgentakken eten, niet het hout maar de schors of bast. Zij kunnen dit goed 

verteren, in Australië moeten zij het soms ook doen met schrale gewassen. Wij snoeien de 

wilgenbomen op Druivenstein. Nadat de takken kaal gegeten zijn door de Wallaby’s maken wij een 

takkenwal, hekjes of deco-trapjes van het wilgenhout. Wist u dat aspirine(salicylzuur) als pijnstiller 

uit wilgenbast gehaald wordt. Wij denken dat de wat stress -gevoelige Wallaby rustig wordt van het 

eten van deze bast. 
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             Bouw van grote doorloop volière  

Wilg 
Lucel maakt deco-trapjes en 
plantenhangers  van 
wilgentakken. Hergebruik van 
materiaal. U kunt een trapje of 
driepoot  bestellen, naturel of 
geschilderd.  
 
Op de volgende foto zien we 
Marinus bezig met  een 
wilgenvlechtwerk. Veel takken 
worden weer gebruikt. 
Vroeger  werd de wilg 
boerengeriefhout genoemd. 
Bonenstokken, afrastering, 
vlechtwerk, manden, 
eendenkorven en zelfs 
wasknijpers werden van 
wilgenhout gemaakt. 
 
Bekend is de groeikracht van 
wilg. Wilg houdt wel van veel 
water. Een bekend vergelijkend 
voorbeeld (met bijzondere 
betekenis)van de groeikracht 
van wilg vinden wij in de Bijbel. 
Jes.44:4 ‘En zij zullen uitspruiten 
tussen in het gras, als wilgen aan 
de waterbeken’.  
 
Wijziging openingstijden.  
Met ingang van 2019 wil 
Samenzó ook geopend zijn 
tijdens de gehele zomervakantie. 
Het dagactiviteitencentrum 
Horstheim kent dan geen 
gesloten weken meer. 
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     Deelnemer 

                                   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dieren Bezoekers  
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                Spontane  interactie  

Samenzó is vooral een 
integratieproject.   
Mensen bezoeken Samenzó , zij kijken 
naar de dieren, ontspannen zich en 
ervaren recreatie. Zij ontmoeten rond 
de dieren mensen, die de dieren eten 
geven en enthousiast  vertellen over 
hun werk. Zo nemen onze deelnemers 
op een volwassen wijze deel aan werk 
en samenleving. Wij laten de pauw in 
deze nieuwsbrief model staan voor de 
driehoek deelnemer-dier-bezoeker.  
Door bovenop de wereldbol te zitten 
veranderd de ronde vorm in een 
driehoek. De bol is door deelnemers 
gemetseld. Op Samenzó kunnen de 
dieren niet zonder de mensen en de 
mensen niet zonder de dieren. Beide 
kijken uit naar nog meer bezoek uit 
de omgeving. Deze driehoek verbindt 
en geeft  wisselwerking.  
 
Het ervaren van het gewone leven op 
Samenzó. 

Ontmoeting 
Waardering 
Welbevinden 
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 Een gift voor Samenzó! 
 
 

   Karel voert de Alpaca’s 
 

  Jan voert de eenden  
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(onderstaand formulier kunt u gebruiken om een donateur te werven) 
 

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/

