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Ja, zo zag het er uit…..heerlijk voor even, maar nu, eind februari is het hoog tijd voor een
beetje voorjaar! De eerste tekenen zijn er al: de sneeuwklokjes staan al boven de grond,
voorzichtige knopjes in de rozenbottels (die hoognodig weer gesnoeid moeten worden,
ach….).

Het nieuwe “zorg” jaar….
is van start gegaan. Spannend, en we mogen de media geloven deze keer: het loopt op z’n
zachtst gezegd niet soepel. Dank voor jullie reacties en medeleven met de betalingen, het is
nog lang niet allemaal rond. We gaan er van uit dat iedereen z’n best doet, wij hebben met
z’n allen in ieder geval alle gegevens op tijd aangeleverd (dank daarvoor!), we blijven alert
en wachten af (klinkt tegenstrijdig, maar het is niet anders). Wij gaan in ieder geval door met
onze passie: samen met de kinderen en volwassenen genieten van deze prachtige plek!

Onze dieren in de winter……….en natuurlijk zijn er sneeuwpoppen gemaakt!

Stagiaires
Max en Jacco lopen stage van februari t/m juni op onze
boerderij. Ze volgen de opleiding Medewerker Maatschappelijke
Zorg op het Graafschap College te Doetinchem. Ze zijn aanwezig
op de woensdag en donderdag, en af en toe zullen ze ook een
weekend of in de vakantieperiode een dag meedraaien.

Jaarverslag
Ons jaarverslag van 2015 is goedgekeurd en staat op onze website!

Inspraakochtenden
Nogmaals de data van onze inspraakochtenden: 14 maart, 20 juni, 12 september,
12 december. We hopen dat het weer net zulke vruchtbare (en gezellige!) ochtenden worden
als vorig jaar!

Knotwilgen
De knotwilgen zijn weer gesnoeid, van de takken hebben we het
heggetje om villa Kakelbont compleet gemaakt, en van het overige
snoeiafval is het heggetje bij de sloot van het speelveld weer wat
hoger geworden! Zo rolt de bal nou echt niet meer in de sloot,
de sloot staat grotendeels van het jaar droog, maar toch is het
vervelend als je bij het voetballen iedere keer weer de bal moet
ophalen toch?!
De dieren
Weinig dierennieuws, ze doen het allemaal goed, zijn tevreden en
aanhankelijk. Het blijkt toch iedere keer weer welk een positieve
invloed dieren op ons kunnen hebben. Het simpele feit om te
ontdekken dat zelfs een kipje naar je toe komt en aandacht van je
wil, een kip knuffelen is heel bijzonder! De rust die er van uit gaat,
aanpassen van je gedrag gaat eigenlijk vanzelf: niet schreeuwen
en onverwachte geluiden maken, zorgzaam zijn en verzorgen,
geweldig om te zien dat zoiets werkt bij iedereen.
Toch wel dierennieuws!!
Natuurlijk, ze is er al weer zo lang dat we er al helemaal aan gewend zijn!
Poncho, onze nieuwe cavia, een
“borstelcavia” uit Peru, Mexico.
Dat moest natuurlijk een
Mexicaanse naam worden, even
googlen, maar echt passende
namen kwamen er niet uit. Tot we
tegen deze naam
aanliepen….Poncho , wel grappig
toch? Ze is geboren in oktober
2014, een klein dapper meisje
dus, wat al helemaal gewend is en
en verwend wordt. Er worden prachtige caviahotels gebouwd van de duplo!!

Tot slot nog een winterplaatje: sjouwen met
grote stukken ijs: heerlijk!! Tintelende vingers
en rode wangen…en dan naar binnen:
warme chocolademelk!
Tot de volgende nieuwsbrief in april,
(voorjaar en zomertijd!)
Hartelijke groeten
Ger en Marjolein

