Mei 2013

Samenzó’tje 2013
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van Kinderboerderij Samenzó
Graag houden wij de donateurs, belangstellende bezoekers, collega’s en vrijwilligers of anderszins betrokkenen,
op de hoogte van actuele zaken betreffende kinderboerderij Samenzó.
Samenzó, de 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! Als kinderboerderij zijn wij zinvol en educatief voor Staphorst.
U hebt als donateur of vrijwilliger bijgedragen om dit project voortgang te geven. Daar zijn wij u steeds dankbaar
voor. De deelnemers zijn en blijven enthousiast bij dit project betrokken. De begeleiders staan zelf verbaasd hoe
zelfstandig onze deelnemers(met een beperking) hun taken uitvoeren en nog steeds bijleren en zelfstandiger
worden. Donateurs worden belangrijker, de regering wil bezuinigingen in de zorg doorvoeren. Dit geeft soms
gevoelens van onzekerheid. 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. Wij wensen u
Diersoort in beeld
veel leesplezier, graag verwelkomen
Hawaiiganzen zoals u links ziet leven al enkele jaren
wij u ook in 2013 op Samenzó.

op Samenzó. Een diersoort die bijna uitgestorven
was. Diersoorten sterven meestal uit door toedoen
van de mensen. Als een diersoort van de aardbodem
verdwenen is, komt hij nooit meer terug!
Voorbeelden genoeg, de Mammoet, de Dodo.
Gelukkig zijn er ook voorbeelden dat de mens zich
inzet voor behoud van bedreigde soorten.
Bijvoorbeeld de Hawaiigans. Door veel inzet is de
Hawaiigans weer een veel gehouden gans over de
gehele wereld. Op de Hawaii-eilanden blijft het een
bedreigde soort. Daar komen ze vandaan.
Hawaiiganzen leven daar bij kleine waterpoeltjes op
de vulkanische berghellingen, zij hebben kleinere
zwemvliezen dan de meeste watervogels.
Op Samenzó zijn bijna jaarlijks jonge Hawaiiganzen
uit het ei gekropen, zo hebben wij bijgedragen aan
het voortbestaan van deze soort.
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Jaarthema
Wat kunnen wij met
vissen en water op
de kinderboerderij?
Schilderen,
figuurzagen en
vooral ook leren.
Hoe ademt een vis,
wat zijn schubben,
wat is kuit?
Scholenvissen of een
visschool? Wat is
een school vissen?
Een grote groep
vissen bij elkaar. O,
dat wist ik niet!
Waarom zwemmen
vissen in een school?
Wat zijn de
voordelen? Het is
veiliger, een roofdier
kan moeilijk kiezen
uit een grote groep
vissen.

Op D.V. zaterdag 6 juli 2013 hopen wij onze open dag te
houden, komt u/ jij ook?
Net als voorgaande jaren een open dag met schaapscheren en
andere activiteiten rond het jaarthema Vissen en water….
workshops voor kinderen, ponykarren.
Open van 10.00 tot 16.00

Het jaarthema 2013….
Vissen en water

Bouwactiviteiten In 2013 willen wij de verblijfsruimte voor de deelnemers opknappen, opnieuw is een
vergunning voor 5 jaar verleend door de gemeente Staphorst. De eerder donkergroene units zullen betimmerd
worden en krijgen dezelfde look als de stal. Er is een nieuw dak op gekomen, het regenwater wordt rechtstreeks
naar de eendenvijver geleid en zorgt zo voor waterverversing. Verder hopen wij een lage hooibergachtige,
hooiopslag te realiseren, voor de deelnemers handig en noodzakelijk. Zij kunnen hooibalen immers niet van een
zolder halen. Ook zijn extra toiletten geplaatst, speciaal voor het publiek, de kinderen.

Beplanting Het is voorjaar, ieder jaar doen wij wat aan de beplanting, hoe groener het geheel, hoe mooier. Wij
hebben flink wat jonge boompjes van een kweker gekregen, leuk dat aanplanten!

www.kinderboerderijsamenzo.nl
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Nestkasten op Samenzó Vorig jaar hebben wij gemiddeld op een meter hoogte diverse nestkasten
opgehangen voor mezen. Door het optillen van een klepje kunnen deelnemers en kinderen, achter glas de jongen
zien en misschien zelfs gevoederd zien worden door de oude vogels. Op dezelfde manier worden in 2013 wat
duivenbroedkastjes geplaatst, zo brengen wij de natuur nog dichterbij. Ook zijn nestkasten geplaatst voor
spreeuwen en andere vogels. De spreeuw broedt prima in kolonie, ook een heel nuttige vogel, in het voorjaar eten
zij veel, voor land -en tuinbouw schadelijke insecten, om hun jongen te voederen. Vanaf grote hoogte kijken de
broedende ooievaars dit alles aan.

Besteding donateursgelden 2012 Hieronder een opsomming waar de opbrengsten van de donateurs
van Samenzó voor gebruikt worden.
Aanschaf vrieskast, koffieapparaat voor dubbel gebruik, deelnemers en bezoekers. Aanvulling van werkkleding
van deelnemers en enkele vrijwilligers. Een fotocamera, met als doel het fotograferen van de deelnemers, hun
werkzaamheden, de dieren en voor onze site. Stoeltjes voor het practicumlokaal. En verbetering van de educatie.

Uitbreiding activiteiten Met ingang van 2013 willen wij koffie/thee of een ijsje aan gaan bieden op het plein
voor het hoofdgebouw. Uiteraard vinden de deelnemers het bedienen van de gasten een leuke nieuwe activiteit!
Vandaar de nieuwe vriezer en koffie automaat.

Diersoorten Uitbreiding van diersoorten is er geweest door de komst van 7 witte baby -Nandoe’s in 2012.
Inmiddels zijn deze Nandoe’s, een klein soort struisvogel uit Zuid-Amerika, uitgegroeid en lopen tussen de zwarte
Gallowayrunderen. Zwart-wit dus. Inmiddels geboren 2 Wallabies!

www.kinderboerderijsamenzo.nl
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