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Wat een verrassing vanmorgen …….alweer een witte wereld. Het ziet er prachtig uit,
en als het zonnetje er door prikt voelt het een beetje warmer, maar toch…..ik heb ze echt al
gezien hoor: de sneeuwklokjes. Kleine voorjaarsbodes, de lente gaat er heus wel aan
komen. Nog een klein beetje geduld, vooruit dan maar. Even zoeken op de foto……..

Sneeuwpret
Natuurlijk was het wel lekker deze winter, als de sneeuw een lekker dik pak was, en ook nog
bleef liggen, dan kon je je hier prima vermaken! De heuvel bij de nieuwe zandbak bleek goed
geschikt om van af te glijden, met slee of skateplank! Er zijn weer iglo’s gebouwd,
sneeuwbalgevechten gehouden en gewoon lekker sporen gemaakt door de sneeuw.

De dieren
De beesten hadden een extra knuffel nodig, wat extra hooi en stro, en er moest vaak water
ververst worden. Dus veel gesjouw met water en hooi, geeft niks, bleven we lekker warm bij.
En het geeft een goed gevoel als de beesten er weer droog en gelukkig bij staan! De kippen
zijn als dank weer begonnen met af en toe een eitje te leggen, heel af en toe nog maar
hoor…

Valentijnsdag
De kerstboom is omgetoverd tot Valentijnsboom! Het ziet er prachtig uit, kleurig, vrolijk en
liefdevol. Ook de dieren kijken er graag naar….wat een plaatje he, zo met die zon op de stal
van Cato.

Ook binnen vanuit de deel
kunnen we er van genieten,
voorjaarsbloemen op de
voorgrond…..

Verder nieuws
Veel nieuws hebben we verder over de maand februari niet te melden. De voorjaarsvakantie
is goed verlopen, gezellig druk en veel logees. De drukte kon mooi verspreid worden over
twee weken: regio noord en regio zuid. We hebben ons jaarverslag ingeleverd bij de
Federatie Landbouw en Zorg, en we gaan ons de komende maand richten op de evaluaties
en tevredenheidsonderzoek.
Bovendien zijn we informatie aan het inwinnen over de bestrating van de oprit: wordt
vervolgd!
Allen fijne dagen gewenst, de laatste winterloodjes, en tot gauw!
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