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OEPS….. voor ons is deze maand voorbij gevlogen..!! Als je even niet oplet zitten we al
weer zo onder de kerstboom, ons eerste nachtvorstje hebben we al gehad. Maar eerst nog
even genieten van deze prachtige nazomer.
De meeste kindertuintjes zijn weer winterklaar, alles is geoogst en gladgestreken, bemest,
om na een verplichte winterrust weer volop te kunnen bewerken! De oogst viel bij de
meesten wat tegen dit jaar, toch een te koud voorjaar? Vooral met zaaien was dat het geval,
de plantjes die in juni geplant werden blijken toch de meeste kans te hebben gehad. Weer
een mooi leermoment: soms kan het tegenvallen, en hoe gaan we dat dan volgend jaar
aanpakken…..de nieuwe plannen zijn tijdens het opruimen alweer gemaakt hoor. Gelukkig
hadden we een overvloed aan bessen, frambozen, bramen en vlierbessen: er zijn dus veel
potjes jam gemaakt!
OPEN DAG
14 september: de regen kwam met bakken uit de hemel….dus de popcorn, schminck,
balonnen en verkoop maar in de werkplaats gesitueerd. Een kapstok vol paraplu’s
aangeschaft, laarzen klaargezet……maar dat bleek overbodig! Want: twee minuten voor één
uur trok de hemel open, en kwam er zelfs een waterig zonnetje te voorschijn, niet te geloven.
Snel de activiteiten weer naar buiten, springkussen drooggemaakt en voila: de open dag kon
beginnen. Het was fantastisch, een geweldige opkomst en flinke opsteker. Iedereen was
enthousiast, de kinderen vermaakten zich prima en wij waren super gelukkig en trots…dank
daarvoor! Het bleek een mooie gelegenheid de boerderij te laten zien aan opa’s en oma’s,
familie en bekenden. Zoals een opa het zo mooi verwoordde: “nu begrijp ik dat hij het zo
naar z’n zin heeft hier, is er voor mij ook nog een plekje vrij??” De looproute met informatie
over de dieren en hun (eigen)aardigheden was ook een succes.
De opbrengst van de verkochte spullen is helaas niet genoeg voor een nieuwe schommel,
geen probleem, we sparen gewoon door!

KWALITEIT
Onze jaarlijkse evaluatie met Trias jeugdzorg is positief verlopen. We hebben beiden weer
een dag BHV gedaan (bedrijfshulpverlening). Twee avonden over de transitie WMO gevolgd
en een studieavond voor Zorgboeren Overijssel bij ons op de boerderij georganiseerd. Ook
zijn we een dagje uit geweest met de deelnemers naar Erve Brooks.
Voorlopig even genoeg: volgend weekend , 4 t/m 7 oktober, gaan we er saampjes tussenuit:
we gaan naar Berlijn. Onze eigen kinderen verzorgen dieren en erf, heel fijn!

HERFSTVAKANTIE
De herfstvakantie zit qua slaapplekken al vol, overdag is er nog wel plek, met name zondag
20 en woensdag 23 oktober.
Kerstvakantie opvang van 21 t/m 24 december en 2 t/m 4 januari.
STAGIAIRE
Vanaf begin september komt Sarah bij ons: ze zit in het examenjaar van het AOC. Voorlopig
op maandag, dinsdag en woensdag, vanaf de herfstvakantie op dinsdag en woensdag. In de
schoolvakanties zal ze ook regelmatig meehelpen bij ons op de boerderij, we gaan er van uit
dat Sarah haar schooljaar met succes bij ons zal afsluiten!
WEETJE OVER YONCA
Yonca heeft een “maanuier”, dat betekent dat ze schijnzwanger is en een vergrote uier heeft.
Het komt vaak voor bij dwerggeiten die nog niet gejongd hebben, het is een teken van een
goede conditie. Ze heeft er ogenschijnlijk geen last van: ze speelt en rent, eet goed en is
alert. Dit gaat of vanzelf weer over, of het blijft zo (ik hoop het niet voor haar…..). Een
hormoonkuur geeft vaak nare bijverschijnselen, vandaar dat we het zo maar even aanzien..
EN EEN WEETJE OVER JENNY
Jenny heeft drie weken last gehad van haar knipvliezen….een kat heeft per oog twee
oogleden: horizontaal en verticaal. De verticale knipvliezen van Jenny openden niet meer
goed, dit kwam door een overgevoelige reactie op het anti vlooienmiddel. Daardoor keek ze
heel waterig uit haar oogjes, was wat hangerig en kroop het liefste bij je op schoot. Het leed
is weer geleden, ze kijkt weer helder uit haar ogen is weer op muizenjacht!

Fijne dagen en tot ziens!

Hartelijke groeten, Ger en Marjolein

Betrapt!! Jety heeft een heerlijk plekje gevonden in de speelhut…….

