
 

 

De nieuwsbrief van Samenzó 
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van Samenzó. 
Wij schrijven nieuws, terwijl Samenzó nog gesloten is vanwege 
corona maatregelen en een tweede golf van dit virus Nederland 
overspoelt. Alles wat wij schrijven kan alleen in afhankelijkheid, 
immers het leven is niet in onze hand.  Inmiddels zijn bijna alle 
gemiddeld 15 deelnemers weer aan het werk en gezien de 1,5 
meter regel goed dat wij niet open zijn gegaan voor publiek. 
Want dit is wel heel lastig. Wij hebben hier wel veel vragen over 
gekregen, mensen vinden het bijzonder jammer dat wij niet 
open zijn en uiteraard vinden wij dit zelf ook maar heel 
vervelend. Juist de belangrijkste doelstelling van Samenzó, de 
integratie met de samenleving, is tijdelijk lastig te 
verwezenlijken. Wij zijn al heel blij dat de deelnemers er weer 
zijn, want zonder hen lijken wij helemaal ons doel te missen. 
Ook viel het voor sommige deelnemers niet mee om niet op 
Samenzó te komen en zich thuis voldoende te vermaken. 
Hoe gaat het verder met Samenzó? Wij hopen dat wij in de 
toekomst weer gewoon kunnen functioneren en werken dan ook 
verder aan het onderhoud en de ontwikkeling van Samenzó. Wij 
zijn blij dat het weiland achter Samenzó overgenomen is door 
een nieuwe eigenaar, welke dit weiland weer opnieuw en 
positief ter beschikking stelt aan Samenzó. Dit weiland hopen 
wij is 2021 opnieuw in te delen en te verfraaien met een nieuw 
wandelpad en nieuwe diersoorten. Voor het opnieuw inrichten 
van het weiland zoeken wij een flinke ploeg vrijwilligers! 
Het afgelopen jaar heeft de Nandoe haan enkele eieren 
uitgebroed. Ja want bij Nandoes(kleine struisvogels) is dit een 
taak voor de man! Er zijn 3 kuikens uitgekomen, waarvan er 2 
goed opgroeien. Heel bijzonder om te zien hoe vader Nandoe 
waakzaam voor de jongen zorgt. De hen welke de eieren heeft 
gelegd heeft geen enkele taak in de (broed)zorg. 
Verder nieuws over de dieren. Er is een nieuwe zwarte Alpaca 
man, de Alpaca groep mag groeien, want wij hopen er ook wat 
in het achterste weiland te huisvesten. Er is een nieuwe bruine 
Wallaby man gearriveerd. De Grasparkieten hebben ook goed 
gebroed in de nieuwe doorloop volière Terra Australis, er 
vliegen ruim 130 Grasparkieten rond in de groene wildkleur. Dat 
wil zeggen zoals ze op Samenzó vliegen zo zijn ze te zien in 
Australië in soms zeer grote zwermen. Educatief een geslaagd 
project, nu missen wij het publiek nog. 
 
 
 

Deelnemer in beeld 
Dag allemaal, ik ben Laura Balkenende 
en werk graag op Samenzó. Ik werk op 
de groep die de Ooievaar heet. En ben 
samen met mijn collega’s 
verantwoordelijk voor het verzorgen 
van de dieren. Ik doe dit met veel 
plezier. Want wat is nu fijner om buiten 
in de natuur te mogen werken?! 
Genieten van de dieren en de bomen 
om je heen. En het is super gezond.  

 
Ook leer ik hier elke dag weer, want ik 
had nog nooit een kip vast gehouden. 
Maar nu wel (zie foto). Super leuk, om 
zulke vaardigheden te leren.  De 
koeien en de kippen zijn mijn favoriete 
dieren om te mogen voeren. Ik kan 
daar uren van genieten. De koeien die 
al ‘loeiend’ komen aan hollen. De 
kippen die gelijk van het graan pikken. 
Echt genieten. Naast het voeren van 
de dieren, maak ik ook graag hokken 
schoon, dan kunnen de dieren weer 
heerlijk slapen in een schoon hok.  
En zo is voor ik het weet, de dag al 
weer om en de week voorbij. Ik hoop 
dat ik u weer snel mag ontmoeten op 
Samenzó.  Vriendelijke groet, Laura 
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 Hieronder jonge grasparkieten op de foto 
 

          
Verder nieuws. Er nog een nieuwe diersoort, ook origineel een Australische soort, bijgekomen in de vijver 
en wel Zwarte zwanen.  Met deze diersoort en samen met de Wallaby’s, Grasparkieten en Hoenderganzen 
hebben wij nu vier diersoorten uit Australië. De Zwarte zwaan is bijna volledig zwart met enkele witte veren 
aan de vleugel. De Zwarte zwaan heeft van alle zwanen de langste hals. Waarmee zij diep onder water met 
hun snavel voedsel kunnen vinden.  

  
Wij zijn begonnen aan een verblijf voor waterschildpadden, een educatief doolhof voor kinderen van 4-10 
jaar en het vervangen van hekwerken. Want na 13 jaar komt er meer onderhoud. Nog steeds wil Samenzó 
duurzame materialen gebruiken, dat wil zeggen materialen gebruiken die niet of minder milieu belastend zijn 
en geen aanslag doen op tropische regenwouden. Welke helaas al ontzettend aangetast zijn door houtkap. 
Hierdoor worden de longen van de aarde aangetast, de temperatuur op aarde stijgt en meer dieren sterven 
uit. Over duurzaamheid in deze nieuwsbrief verderop meer.  

  
Samenzó wordt steeds meer een kleine dierentuin.. 
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Meer over Nandoes  Wist u dat Nandoe -vaders de moeder -rol vervullen. Dit is niet veranderd, 

maar altijd zo geweest sinds het begin van de schepping. De Nandoe hennen hebben het blijkbaar al zwaar 
genoeg met het leggen van zulke grote eieren. In de broedtijd, in april en mei, maakt het mannetje een nest 
in een kuil op de grond. De haan baltst door de veren op zijn kop op te zetten en door met de nek over zijn 
rug te zwaaien en met de vleugels te klapperen. En hij maakt een diep, verdragend geluid dat klinkt als een 
enorme boe-oe -galm. 
Een hen legt zo’n 15 enorm grote geelwit gekleurde eieren, die door de haan in het nest worden gerold. 
Alleen de haan broedt de eieren uit (de hennen doen daar niet aan mee!). Hij kan slechts 15-18 stuks goed 
bebroeden. De broedtijd duurt 6 weken. Tijdens het broedseizoen kunnen Nandoe -hanen wat vervelend en 
zelfs wat agressief zijn. Na het uitkomen van de eieren verzorgt alleen de haan de kuikens. De vrouwtjes 
kijken er totaal niet naar om en proberen de jongen zelfs te pikken. Heel bijzonder is te zien hoe de vader -
Nandoe waakzaam is en ook met zijn snavel kleppert om de jongen te roepen als ze afdwalen. Zo zien wij 
diergedrag, wat wij nooit eerder gezien hebben. De jongen pikken veel insecten op uit het gras en groeien 
zeer voorspoedig op. Nandoes zijn ook absolute verdelgers van brandnetels, daar zijn ze dol op. 

Duurzaamheid op Samenzó  Begin 2020 is alle verlichting vervangen voor 

energiezuinige led, dit is mede bekostigd uit gelden van onze donateurs, hier zijn wij wel heel blij mee en 
dankbaar voor. Eindelijk die oude tl-bakken er uit. Wat materiaal gebruik betreft heeft Samenzó vanaf het 
begin gewerkt met duurzame materialen. Schilderwerk is er weinig, hekwerken zijn gemaakt van Europese 
(hard)hout soorten, Douglas, Eik en Tamme Kastanje. Douglas en Eik zijn prima uit Nederland te betrekken. 
Tamme Kastanje komt uit Frankrijk, bijvoorbeeld ook de boomstammen die als liggers voor de brug gebruikt 
zijn. Tamme Kastanje gaat onbehandeld lang mee. Dit betekent wel dat sommige hekwerken er na een 
aantal jaar heel verweerd uit gaan zien. Maar…  zolang het stand houdt, is het functioneel! En misschien 
kunnen wij stellen dat verweerd hout ook mooi is. Wij verwerken ook wat betonmatten als hekwerken. In 
plaats van galvaniseren en poeder coaten hebben wij er voor gekozen dit gaas in de gekookte lijnolie te 
zetten. Deze drogende olie beschermt tegen doorroesten en is zeer milieuvriendelijk. Lijnolie wordt 
gewonnen uit het bekende lijnzaad. Onkruidbestrijdingsmiddelen gebruiken wij nooit. Als er iemand met een 
sproeier loopt is het schoonmaakazijn, om onkruid tegen te gaan. Maar het meeste onkruid wordt 
enthousiast weggehaald door enkele deelnemers, recent hebben zij het plein van Samenzó onkruidvrij 
gemaakt. 

 

           
 
Bert en Lucel recyclen wilgenhout  en daarnaast de jonge Nandoes, uitgebroed door de haan! 
 

Samenzó wordt in 2021 SAMENZÓO 
Kinderboerderij Samenzó krijgt per 1 april 2021 een aangepaste naam. De term kinderboerderij willen wij 
niet meer gebruiken. Veel bezoekers reageren op Samenzó met de opmerking; ‘dit is een kleine dierentuin’.  
Dit nemen wij serieus en daarom ook zijn wij voortaan een ZOO. Oorspronkelijk komt de naam ZOO uit het 
Frans en ook in het Engels betekent het;  tuin met dieren.  
Uiteraard blijven er wel kinderboerderijdieren in onze collectie! 
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Plannen Samenzó wil een perk aan leggen voor waterschildpadden. Een vijver met natuurlijke filtering 

door een tweede vijver met planten. De plantwortels halen dan afvalstoffen/voedingsstoffen uit het water. 
Waardoor het water helder kan blijven. Hierbij denken wij aan de Europese moerasschildpad, een zeer 
sterke soort, die gehouden mag worden en ook sporadisch wild in Nederland voor kan komen(foto boven). 
Waterschildpadden houden erg van zonnen, want het zijn koudbloedige dieren. Dat betekent dat hun 
lichaam geen intern kacheltje heeft, maar hun temperatuur is gelijk aan de omgeving. ‘s Winters houden zij 
dan ook een winterslaap op de bodem van de vijver.  
Ook willen wij een soort doolhof aanleggen en hierin allerlei educatieve elementen verwerken. Kinderen van 
4-10 jaar kunnen hier een kleine ontdekkingstocht gaan maken. Al met al is er weer genoeg te doen voor 
onze deelnemers. 
Het weiland achter Samenzó is opnieuw ter beschikking gesteld aan Samenzó voor een symbolisch bedrag, 
hier zijn wij heel blij mee. Dit weiland wordt opnieuw ingericht met een wandelpad, hier zullen enkele 
Galloway runderen lopen, Nandoes, schapen, Alpaca’s en ezels als nieuwe diersoort. Er zal een vijver 
gegraven worden voor ganzen met een oeverzwaluw -wand. Alles bij leven en welzijn. 
 

  
Tot ziens op Samenzó, let op de site of wij weer open gaan! 
 
www.kinderboerderijsamenzo.nl  

 

http://www.kinderboerderijsamenzo.nl/

