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Brr, de Pasen achter de rug, nu op naar het voorjaar? Nog een paar nachtvorstjes en dan
moet het toch echt afgelopen zijn met die winterse temperaturen! Gelukkig hebben de
schapen hun winterjassen nog aan, ik wacht nog maar even met de afspraak voor de
schaapscheerder. Maar toch is het al wel een beetje voorjaar hoor, want:

de koeien (met horens!) van boer
George lopen/liggen al weer in de wei
achter ons,

de paarden van Chris lopen aan de overkant,

………..en last but not least: onze Patty is
moeder geworden van twee schattige
kuikentjes. Ze klokt en tokt er driftig op
los, en maakt haar kinders wijs in de
scharrelkipwereld. Fijn! Ze blijft nog even
in de ren, er zijn teveel grote kraaien die
wel een kuikentje lusten…………

Bovendien zijn de tuintjes met man en macht weer
helemaal groente klaar gemaakt. Er moest flink gewied,
bemest, en gerepareerd worden : het resultaat is
prachtig. Er zijn aardappels en zonnebloempitjes gepoot
en radijs en spinazie gezaaid. En nu, na twee weken
komen de eerste radijsjes al voorzichtig boven de grond!
Ik heb ze toegefluisterd dat ze het kalm aan moeten
doen, niet te hard van stapel lopen, “buiten” is er nog niet
klaar voor. Of ze willen luisteren?!
BHV
Wij hebben de herhalingscursus van de Bedrijfs
Hulpverlening weer met succes gevolgd en kunnen die
dus afvinken voor dit jaar.
Zoönosen
Ook het Zoönosencertificaat is weer binnen, we voldoen
weer aan alle eisen voor een veilige en hygiënische
omgeving en verzorging van mens en dier!

Tikkel
Sinds eind maart hebben we er een
nieuwe bewoner bij: Tikkel het konijn!
Het is een lief beestje, laat zich graag
knuffelen, maar weet nog niet zo goed
wat hij met gras en
paardebloemblaadjes aan moet……dat
moet ie nog leren eten! Met veel geduld
gaat dat vast wel lukken. Welkom
Tikkel!

Fluffy
Wat overigens niet gelukt is……Fluffy moeder laten
worden….ah…. 33 dagen (dat is de draagtijd) na het
bezoek van haar vriendje keken we gespannen in haar
hok, maar nee, geen enkel spoor van kleintjes. En nu is
ze al een week over tijd, dus dat gaat ‘m niet meer
worden, helaas. We zijn dus weer op zoek naar een leuk,
lief, woest aantrekkelijk rammetje…wie weet/heeft er
eentje te leen voor een dagje voor onze Fluffy? Wij willen
toch wel heel erg graag kleintjes………en kijk naar Fluffy:
zij toch ook?!

Slingerschommel
En ja, zoals jullie zien: na 7 jaar heeft ie het toch echt begeven……heel erg jammer, het was
een favoriet speeltoestel van de kinderen! Maar niet getreurd, we hebben wat anders leuks
bedacht: we gaan er een vuurplaats van maken! Eerst natuurlijk de boomstammen weg
(mmmm, aardig klusje, NIET in het weekend!) en dan een mooi plekje om een vuurtje te
stoken en dan stokbroodjes bakken, marshmallows…..mmm

Vandaar het rood/witte lint: je mag (kunt!) niet meer schommelen en slingeren….
Verder geen nieuwtjes , de meivakantie staat voor de deur. We hopen op een lekker
temperatuurtje, de rest komt vanzelf!
En…dinsdag 9 mei is de ABC cursus (autisme belevings circuit) ‘s middags op de boerderij.
We hebben nog twee plekjes vrij…mocht je willen of kunnen: geef je op! Van harte welkom!

Hartelijke lente groeten en tot ziens!

Ger en Marjolein

