Kinderboerderijnieuws:

Vrijwilligersbijeenkomst
Op 9 januari werd in kinderboerderij SKIK de jaarlijkse Nieuwjaars-bijeenkomst voor vrijwilligers
gehouden. Een traditie die vanaf het eerste moment van SKIK niet meer is weg te denken.
Met een terugblik op het afgelopen jaar was er heel wat om trots op te zijn en dus tevreden op
terug te kijken.
Deze keer werd de nieuwjaarsbijeenkomst gestart met een interessante excursie in het bedrijf van
Harder Natuursteen . Tijdens de maatschappelijke beursvloer in Drechterland, in november 2013
werd een match gemaakt tussen de educatieve kinderboerderij en Ketie Harder. Zij bood een gratis
excursie aan voor een groep vrijwilligers. Een bedrijf op het eigen dorp dat belangeloos haar
deuren openstelt voor een groep actieve vrijwilligers. En het werd een hele interessante
bijeenkomst voor de SKIK-vrijwilligers. Ketie wist op een boeiende manier het familiebedrijf te
promoten! Onder het genot van een kopje koffie of thee werd de groep door middel van een
boeiende presentatie geïnformeerd over de herkomst van natuursteen en de verschillende soorten
natuursteen. Ook de gebruiksmogelijkheden in en om huis en de nieuwste ontwikkelingen op
begrafenis-en crematiegebied werden verteld.
Ketie had met assistentie van vader Jan een aandachtig publiek. Daarna nog een rondgang door het
bedrijf om ook de machines van dichtbij te kunnen bekijken. Helaas moest ik zelf deze excursie door
een griepje aan mijn neus voorbij laten gaan maar uit de reactie van de vrijwilligers weet ik dat het
een zeer geslaagde excursie was.
Ik wil Ketie, Jan en Lyda heel hartelijk danken voor dit mooie begin van een gezellige
Nieuwjaarsbijeenkomst. Als tegenprestatie zijn de mensen van Harder van harte uitgenodigd om
een keer bij SKIK te komen kijken. Van harte welkom!
De bijeenkomst werd daarna gevolgd door een glühwein of borreltje met een klein hapje om de
eetlust op te wekken. Daarna was er een maaltijd in SKIK. Heerlijke maaltijdsoepen en natuurlijk
ontbrak de snert niet. Met een stokbroodje erbij werd er gretig gebruik van gemaakt. De soepen
waren gemaakt door een aantal vrijwilligers en de maatschappelijke stagiaires zorgden ervoor dat
iedereen zijn natje en droogje kreeg en niets tekort kwam.
Tijdens de maaltijd was er even tijd voor de voorzitter om de vrijwilligers toe te spreken en terug te
kijken naar wat er samen was gepresteerd. Het eerste lustrumfeest was een hoogtepunt maar ook
de vele nieuwe projecten zoals: de knuffelhoek, de nieuwe boerenhekken op de weide, de nieuwe
pui en het nieuwe speelwerktuig in aanbouw. Maar ook het koffiedrinken op de vrijdagmorgen en
de oprichting van de SKIK-breiclub, het werk aan de nieuwe website, de aanpassingen aan de
adoptie, de uitwerking van de ANBI-status eisen etc.. Oftewel…wat is er veel gebeurd en wat zijn we
tevreden met hoe het gaat!
Nieuwe vrijwilligers sluiten zich bij ons aan en vinden een plek. Financieel weten we het hoofd
boven water te houden mede door al die mensen die ons een warm hart toedragen en op z’n tijd
iets overmaken op ons bankrekeningnummer of een dier adopteren. En…natuurlijk de gemeente
Drechterland en de Rabobank die ons steunen wanneer we een nieuw project willen realiseren.
Kortom 2014 was weer een goed jaar voor SKIK.
In SKIK hebben we een aantal mensen met een bloemetje even extra in het zonnetje gezet; Loek
Kroon, Yvonne Kramer, Tineke Reus, Vok Bakker en Timoletta Ruiter. We vonden om
verschillende redenen dat ze even extra gewaardeerd moesten worden.
Het mooie is dat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt en dat niemand gemist kan worden. Of je
nu veel of weinig tijd hebt…we waarderen ieders inzet. En dat doen we d.m.v. twee keer in het jaar
een gezellige vrijwilligersbijeenkomst te organiseren.
Hebt u ook zin om ook vrijwilliger van SKIK te worden kom dan gewoon eens binnenwandelen of bel
naar 564051. U zult er geen spijt van krijgen want er is werk voor ieders interesse en talent.
Skik doet mee aan de NL-DOETdag op vrijdag 20 maart en zaterdag 21 maart. Wilt u die dag(en)
ons komen helpen dan bent u van harte welkom in SKIK. Vanaf 9.00u starten we met klussen ,
opruimen en schoonmaken! Zaterdag wordt ook aan het groen gewerkt samen met personeel van
ENZA-zaden! Geef je op in SKIK (de lijst hangt in de kantine of bel naar 564051)
Karin Braakman

