Samenzó 2016
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. Hierdoor en de vrijwilligers die
actief zijn voor klussen en dieren, kunnen wij doorgaan met
ons prachtige project. De toenemende belangstelling uit de
omgeving geeft ons, deelnemers met een beperking en veel
mogelijkheden, heel veel voldoening en waardering. In het
nieuwe begeleidingsmodel van Stichting Adullam, ASBM,
vormt dagbesteding het middel om probleemgedrag te
voorkomen of te verminderen. Prettig dat wij hier al bijna 10
jaar in geïnvesteerd hebben. Nooit ging het om tempo, altijd
stond in de afgelopen jaren het proces van ontwikkeling van
Samenzó beleven door en met onze deelnemers centraal.
Inclusie is de term! Dit gaat verder dan integratie. Deelname
aan de samenleving van mensen met een beperking aan de
maatschappij hoeft niet als bijzonder gezien worden. Laat het
gewoon zijn! Wij hopen u te ontmoeten op Samenzó.
Een prachtig dagelijks ontmoetingsmoment is de
neusberenvoedering om 14.00. De deelnemers voederen op
dit vaste tijdstip de kleine beren en hebben contact of
beantwoorden vragen van het publiek.
De info-bordjes zijn vernieuwd, ook mogelijk gemaakt door
een gift en een enthousiast grafisch werker uit de buurt.

Hierboven een vis en slakkenhuis-bewoner, een holenbroeder

Diersoort in beeld
De Neusberen, sinds 2014 op
Samenzó zijn wel de meest actieve
dieren op de kinderboerderij.
Altijd op zoek naar wat eetbaars,
insecten bijvoorbeeld. Daarbij
wroeten zij met de lange neus in
de grond of in het afgevallen blad.

Wat eet een Neusbeer eigenlijk?
Vlees, vis en fruit, ook wel bessen,
noten en eieren. Het zijn beruchte
rovers van vogelnestjes, een muis
is ook niet veilig. En dan klimmen
en klauteren, op de kop langs een
tak of touw. Bij gevaar schieten ze
gauw een boom in. In het wild
leven zij in de bossen van het
Noorden van Zuid-Amerika in
grote groepen. Ze slapen graag in
holtes en leggen hier ook hun
jongen in.
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Jaarthema 2016

Holenbroeders!

Dit jaar weer een breed thema, wat veel diersoorten betreft. Bergeend, specht, holenbeer, konijn,
mier, bij, holenduif en konijnuiltje of vissen. Ontelbaar veel dieren verschuilen zich of nestelen in
holen. Rotsholten, aardholen, lege slakkenhuizen, holle bomen, noem maar op.

Open dag 2016 !
Vast in uw agenda noteren
Woensdag 13 juli 2016
10.00-16.30
Schaapscheren, samenzo nestkasten
knutselen, ponykarren, etc.
Let op! Samenzó is vanwege afwezigheid van de deelnemers
gesloten tijdens de zomervakantie van zaterdag 30 juli t/m
maandag 15 augustus. Daarna gelden de gewone openingstijden
weer.
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Deelnemer centraal

Matthijs den Uil druk bezig met snoeien!

Samen beton maken voor de nieuwe Wallabystal.
Bert gooit grind in de molen, Lucel zand en cement,
Marinus water en Gerwin rijdt met de kruiwagen de
beton. Wat een team, supergoed!

Tom heeft de container even vol gemaakt, vol…?

Hallo ik ben Bert Slager. Ik ben een
bekende Staphorster, wie kent mij niet!
Ik werk al heel wat jaartjes bij Stichting
Adullam, eerst bij Horstheim, vanaf
2004 bij Druivenstein en in 2007 zijn
wij begonnen met het veranderen van
het oude hertenkamp in een
kinderboerderij met exotische
diersoorten. Wat doe ik? Grasmaaien,
dieren voederen, helpen met wilgen
knotten, onkruid schoffelen, palen
ingraven, beton maken, boren en
schroeven, ook een keertje een schilderij
maken doe ik graag. Een rondleiding
geven doe ik ook graag, ik hoor wel
wanneer u komt, even reserveren
alstublieft.
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Matthijs en Lucel actief met het produceren van nestkastjes

Herbert probeert de grotere modellen uit.

En wat kunnen wij voor u/ jou betekenen? Tot ziens op Samenzó







wij verzorgen rondleidingen
verjaardagsfeestjes enz.
terrasje
arrangement klootschieten met bezoek aan kringloop en Samenzó
Zie voor alle mogelijkheden onze site: www.kinderboerderijsamenzo.nl

