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Samenzó’tje 2012
Hierbij ont vangt u de eerste nieuwsbrief van Kinderboerderij Samenzó in 2012
Graag houden wij u als donateur of belangstellende bezoeker op de hoogte van het reilen en zeilen van
kinderboerderij Samenzó. Zeker is dat vele kinderen en volwassenen de poort weten te vinden en de brug over
komen. De brug die een brug is tussen gehandicaptenzorg en samenleving. Een brug tussen beperkt zijn en nuttig
zijn voor de samenleving. Integratie en leren in en met de natuur. Met loslopende dieren met een hoge aaifactor!
U hebt als donateur bijgedragen om dit project voortgang te geven. Daar zijn wij u steeds dankbaar voor. De dieren
floreren, maar nog belangrijker, de mensen floreren en bloeien. De begeleiders staan zelf verbaasd hoe zelfstandig
onze deelnemers(met een beperking)
hun taken uitvoeren en nog steeds
bijleren.

Mandarijn eenden, zie links op de foto, vliegen ook
wel los rond op Samenzó. Het is een boombroeder uit
Azië maar broedt nu ook in Nederland in het wild. Het
liefst in een holle boom, broeden ze flinke nestjes uit.
In eenmaal 8 kuikens is heel normaal. Bijzonder is dat
de kuikens allemaal tegelijk het nest verlaten en soms
van meerdere meters hoog naar beneden springen.
Omdat ze erg licht zijn, lopen ze geen schade op. Bij
gevaar kunnen de kuikens een flink stuk onder water
zwemmen en ontvluchten.

Op D.V. zaterdag 30 juni 2012 hopen wij onze open dag te houden, komt u/ jij ook?
Net als voorgaande jaren een open dag met schaapsscheren en andere activiteiten. Zoals een demo vilten,
workshops voor kinderen, ponykarren en twee Poitou ezels voor een ritje op de rug.
Nu zijn er zelfs donateurs die nog nooit op Samenzó geweest zijn, kom eens kijken wat wij doen. En ontdek wat
mensen met een beperking kunnen of heb letterlijk oog voor hun mogelijkheden!
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De Alpaca’s hiernaast
lijken elkaar nog al
wat te vertellen te
hebben. Ze zien iedere
dag hardwerkende
jongens. Jongens die
dieren voederen,
schoonmaken, een
rondleiding geven of
knutselen.
Alpaca’s hebben mooie
wol die meer waard is
dan schapenwol. Ze
worden één maal per
jaar of eens in de twee
jaar geschoren.
Ook met schapenwol is
veel te doen. Op de
open dag hopen we
een demonstratie
vilten te kunnen laten
zien. Door wol te
kneden in warm water
en zeep, haken de
wolharen in elkaar en
ontstaat vilt. Hiervan
kan een muts, sjaal of
eigenlijk van alles
gemaakt worden.

Onze Alpaca’s eten al uit de hand van de deelnemers. Ze zijn snel
gewend geraakt aan de jongens en doen het goed op Samenzó.
De duiven op de kinderboerderij zijn sterk en gehard. Een dierenarts
komt er nooit aan te pas, als er één niet snel genoeg is, komt de havik,
die moet ook eten. Hij houdt de populatie gezond. Inmiddels zijn er toch
nog gemiddeld 80 witte duiven, welke ook als bruidsduiven verhuurd
worden.

Wol isoleert, tegen de
kou of tegen de
warmte. Net als een
rieten dak.
Wie heeft de duiven gevoerd? Dat kun je zien op de volgende pagina.
We hebben bezoek gehad van leden van de Raad van Toezicht.
Uiteraard werden zij ook gelijk aan het werk gezet.

www.kinderboerderijsamenzo.nl
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Wij gaan regelmatig wilgen knotten. Wat kunnen we met de takken. Veel. De Wallaby’s zijn
er verzot op en hun gebit en darmflora blijven gezond hierdoor, ze eten vooral de bast. Het
wilgentakken halen is altijd een uitje en met de kaal gegeten takken kunnen de jongens
vlechten of een stukje hek maken. In de bast van wilgen zit de pijnstiller aspirine, dieren
worden vaak rustig van het eten van wilgentakken. De wilg is veelzijdig, in natte grond
vormt een wilgentak snel wortels. Op Samenzó zijn per vergissing enkele takken op de kop in
de grond gezet. Zelfs deze zijn gaan groeien, de sapstroom heeft zich omgekeerd blijkbaar.
We denken dan ook aan de Bijbeltekst “En zij zullen uitspruiten tussen in het gras, als de
wilgen aan de waterbeken” Jesaja 44:4, wat een bemoediging, ook betreffende onze jongens.

De heer Ir. B.J. van der Vlies voert samen met Remco de duiven, terwijl Ds. Tj.de Jong met Jan wilgentakken
voert aan de Wallaby’s. Nooit te oud om te leren en we waren blij met dit bezoek.

Vrijwilligerswerk en stage
Samenzó blijft gesteund door vrijwilligers. Gelukkig, want dank zij hen heeft het project voortgang en kunnen onze
mensen met een beperking vijfdagen in de week, leren en werken. Op zaterdag en zondag worden de dieren
verzorgd door enthousiaste vrijwilligers. Op zaterdagmiddag is sinds augustus 2011 de poort open vanaf 13.00,
ook dan zijn twee vrijwilligers aanwezig om het contact met dieren te begeleiden.
Samenzó biedt stageplaatsen aan mensen uit de sociale opleidingen maar is ook erkend leerbedrijf voor de
dierenverzorging sector. Zo krijgt integratie nog meer vorm, diverse leerlingen uit de dierenverzorging maken op
deze wijze ook kennis met de gehandicaptenzorg. En de activiteitenbegeleiders houden meer tijd over voor
specifieke zorgtaken.

Het Jaarthema 2012?
www.kinderboerderijsamenzo.nl

Dat is wel duidelijk, kikkers en padden.
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Vorig jaar
liep er een
kameel rond
op de open
dag. Dat
was leuk. Dit
jaar zullen
twee Poitou
–ezels een
ritje op de
rug mogelijk
maken.

Er zijn twee Wallaby’s
geboren in 2012. Wist je dat een
jong geboren wordt als hij
ongeveer een maand oud is.
Blind en kaal kruipt het naar de
buidel, waar het drinkt en
verder groeit. Intussen is er nog
een jong in de baarmoeder
aanwezig wat niet groeit. Mocht
het eerste jong uit de buidel
vallen of niet overleven, dan
gaat het volgende embryo
verder ontwikkelen. Zodat
alsnog een jong grootgebracht
kan worden. Wallaby´s blijven
stressgevoelig. Bij harde
geluiden beginnen ze rond te
springen. Het zijn geen
aaidieren, maar daar zijn
geitjes, schapen, konijnen en
cavia´s geschikt voor.

www.kinderboerderijsamenzo.nl
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