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Op dit moment is de wind wat afgenomen, wat een storm hebben we gehad! Gelukkig bij ons
niet veel schade, alleen het kleine kippenhok is omver geblazen, de singels van het grote
kippenhok lieten los, en uiteraard de plastic tunnel begaf het, maar die had al z’n nut
bewezen voor deze zomer: zijn tijd zat er op! Het ruimt ook lekker op, dode takken zijn uit de
bomen, klaar om opgestookt te worden. De tijd verzet, kippen vroeg op stok, lekker tijd voor
de binnenactiviteiten. De tuin is bijna winterklaar, nog wat opruimen en snoeien, maar dan
zijn we er helemaal klaar voor, en aan de hoeveelheid eikels te zien wordt het een flink
wintertje!
BERLIJN
Ons weekendje Berlijn was heerlijk, even helemaal weg. Twee dagen weg geven je het
gevoel van een hele week vakantie! Een indrukwekkende stad, genoeg om nog een keer te
bezoeken (we hebben nu de smaak te pakken! ).
HERFSTVAKANTIE
De herfstvakantie zit er weer op. En gelukkig: de maïs ging er weer af en dus moest er
geraapt worden….zakken vol, maïs pellen tot de duimen zeer deden, en daarna met een
zelfgemaakte maïsplof schieten. Natuurlijk op afgesproken doelen: op kranten, de doelgaten
en zo ver mogelijk de lucht in! Ieder jaar is dit weer een favoriete activiteit, en wat hadden we
een prachtig nazomerweer, heerlijk naar buiten. En ja, zelfs computerloze dagen, het was
buiten veel boeiender!
VLEKJE
Toen we op zondag 13 oktober het konijnenhok open deden bleek moeder konijn, Vlekje, te
zijn overleden. De dag ervoor was ze nog vrolijk aan het rondhuppelen buiten in de ren,
ogenschijnlijk niets aan de hand, ze at en dronk goed. Maar, zoals een kind het verwoordde:
“alles wat leeft gaat een keer dood”. Daar waren we het allemaal mee eens, en iedereen was
er van overtuigd dat Vlekje een goed leven had gehad hier op de boerderij. Gelukkig maar.
Oinky en Stampertje redden het prima met z’n tweeën, een beetje meer aandacht van
iedereen doet wonderen.
SARAH
Hallo, ik ben Sarah Kroese, ik loop stage bij Ger en
Marjolein Busser. Ik zit op het AOC-Oost aan de
Hengelose straat. Dit is mijn laatste leerjaar op het
AOC en ik moet 2 dagen in de week stage lopen. Ik
kende Marjolein al van de Montessorischool uit
Enschede, ze was mijn juf en het leek mij wel leuk om
bij Ger en Marjolein stage te lopen. Ik heb het
ontzettend naar mijn zin op de boerderij. Ik ben er op
dinsdag en woensdag, soms een extra dag in de
schoolvakanties. Het omgaan met de dieren en de
mensen vind ik geweldig en een grote eer dat ik dit
mag doen op de prachtige boerderij! Mijn grote hobby
is paardrijden. Mijn eigen paard Pardouce is 16 jaar en
we maken samen leuke dingen mee. Ik geniet er
ontzettend van, verder heb ik konijnen en leuke
vriendinnen. Ik woon in Enschede, dus moet ik wel een

stukje fietsen, maar ach, dat gaat zo voorbij! In mei moet ik mijn examen afleggen op de
boerderij, hopelijk heb ik dan mijn diploma op zak! Groetjes Sarah.

HOOGEËERD PUBLIEK!
Ssst, we oefenen stilletjes voor het circus: dit is de act van Yonca de geit met Femy de
kip……het draaien lukt al aardig, nu nog het buigen….!

Een korte nieuwsbrief deze keer…tot gauw!

Ger en Marjolein Busser

