
                                     

De nieuwsbrief van Samenzóo  
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van Samenzó, voortaan 
Samenzóo, dubbel o, even wennen.  
Kijk nou! Rechts bovenaan het nieuwe logo van Samenzóo. 
Wij laten de naam kinderboerderij een beetje achter ons, 
maar blijven zeker iets van een kinderboerderij houden. Een 
kinderboerderijachtige zoo of een dierentuinachtige 
kinderboerderij, zoiets… 
Kinderboerderijen zijn bedacht in de grote steden. Immers 
de kinderen in de stad kwamen ver af te staan van de 
natuur, de boerderij. Waar komt de melk, de kaas, de 
eieren, het graan en het vlees vandaan? 
Dat gegeven was en is in de landelijke omgeving van 
Staphorst minder noodzakelijk. Daarom wat exoten in de 
diercollectie, die trekken de aandacht. 
Wat wil Samenzóo? Wat is ons product? Integratie! Daar 
gaat het om, onze gehandicapten hebben werk, hiermee 
verzorgen zij een stukje recreatie voor Staphorst en 
omgeving. De mensen komen kijken, vooral naar de dieren. 
Zij ontmoeten mensen met andere mogelijkheden en gaven. 
Spontaan contact ontstaat tussen diverse mensen, met de 
dieren als constante afleiding. Daarnaast valt er heel wat te 
leren over de natuur, de schepping. Voor deelnemer en 
bezoeker. En dat de Schepper de eer zal krijgen en ons 
werk zou willen zegenen. Wij blijven heel blij met alle 
vrijwilligers. Het moet samen, dan wordt het wat en anders 
gaat het niet! En altijd zien wij de warme betrokkenheid van 
de burgers van Staphorst voor onze deelnemers van 
Samenzóo, ze horen er helemaal bij! 
 
Belangrijke thema’s voor Samenzóo in 2022 zijn; 
continuering, duurzaamheid, professionalisering, natuur en 
educatie, zichtbaarheid van de dieren. In het nieuwe logo is 
het uitgebeeld, recreatie, diverse diersoorten, zien en 
samen! En zó doen wij het. En wij tellen al het kleine, ieder 
stapje wat een deelnemer maakt is belangrijk. Zo groeien zij 
mee in het project Samenzóo! 
 
Wat betreft zichtbaarheid van de dieren, het weiland achter 
Samenzóo is toegankelijker gemaakt. Er was een graspad. 
Om ook rolstoeltoegankelijk te zijn is een gesponsord, 
verhard pad aangelegd. Een gedeelte met Alpaca’s is open, 
je kunt tussen de dieren wandelen. 
 

 

Deelnemer in 

beeld 

Hallo! Ik ben Jacob Post. Ik 
ben een nogal handige 
knaap en dat komt goed uit, 
want die kunnen ze op 
Samenzóo goed gebruiken. 
Er is hier echt heel veel te 
doen en iedere dag is 
anders. Waar ik niet van 
hou, is iedere dag hetzelfde 
doen. Op woensdag verzorg 
ik de grote Volière met 140 
groene Grasparkieten. Echt 
tof, ik loop dan even in een 
stukje Australië. Heel leuk 
om in een groep te werken 
en mensen uit de omgeving 
als bezoeker tegen te 
komen. Daar doen wij het 
ook voor. Ik ben heel handig 
met hout en mijn groep heet 
de Houtsnip, dat komt ook 
goed uit dus. Ik maak echt 
van alles. Een hele mooie 
klus voor mij was het nieuwe 
schildpaddenverblijf. Ik heb 
ook nog een hobby, 
postzegels verzamelen, dat 
doe ik thuis op Streekheim.  

                      

 



De nieuwsbrief van Samenzóo 

Jaarthema 2022 

Insecten en spinnen zijn wel tegenhangers. 
Spinnen lusten er wat van. Insecten staan echt 
in de belangstelling, ook in Nederland. 
Insecten zijn ook onmisbaar in de natuur. 
Denk aan de bijen. Een heel breed jaarthema, 
om er iets van te leren. Wat gaan wij doen? 
Modellen maken, grote insecten en spinnen op 
hangen. Aandacht voor onze metselbijen 
stand. Die niet steken!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2021 zijn er maar liefst 4 Alpaca’s geboren 

 

De pauw heeft ook weer 

wat te vertellen 

 
De Blauwe Pauw komt uit Azië en is de 
bekendste soort pauw. De prachtige 
rugveren worden, ondersteund door de 
staart, vaak als een waaier opgezet en 
de Pauwhaan heeft inderdaad  een 
reden om te pronken. Daar zit ie dan , 
hij is trots op wat wij doen. Trots op de 
deelnemers die de dieren zo goed 
verzorgen. Op de vrijwilligers die dat in 
het weekend doen. Trots op onze 
donateurs en trouwe bezoekers. Maar 
waarom is tie nou juist op die wereldbol 
gaan zitten? Misschien wel omdat hij 
door heeft dat het de samenwerking is, 
het samenspel! Dat doet het hem, dat 
is omvattend. Ieder jaar zorgt de 
Pauwhaan en de pauwhen voor wat 
kuikens en ieder jaar vernieuwt hij zijn 
verenpak. Want hij kan zijn pak niet uit 
doen voor de stomerij. En elk jaar wil hij 
weer fris voor de dag komen , net als 
Samenzóo. 
 
Tot ziens op Samenzóo 
 

samenzoo.nl 
 
 



 

Lucel en Jacob bouwen aan de nieuwe spannende en educatieve doolhof 

 


