Kinderboerderijnieuws: kinderboerderijweekend met officiële overhandiging van Olga en Harte
Wát een gezellige zondagmiddag op 26 mei! Hoewel de zon het liet afweten en het écht herfstachtig
weer was kwamen toch veel bezoekers om een kijkje te nemen in kinderboerderij SKIK. Ze waren
getuigen van de officiële overhandiging van de twee Brandrode Runderen Olga en Harte uit Loenen
uit de stal van Antoon Klomp van Natuurmonumenten. Ineke Herder van de Vereniging Het
Brandrode Rund promoot dit ras door enkele boeren in contact te brengen met kinderboerderijen,
om dit mooie ras onder de aandacht van een breder publiek te brengen. Het Brandrode Rund is een
oorspronkelijk rund uit Nederland. Het hoort tot het MRIJ-ras (Maas-Rijn-IJssel). Het is een sterke
koe en is lief voor elkaar en voor mensen. Daarnaast heeft dit ras uiterlijke kenmerken en kan goed in
de natuur overleven omdat het tegen kou kan, geen problemen heeft met voedselovergangen en op
een natuurlijke manier de kalveren krijgt. Het is een duurzame koe. Er zijn bedrijven die deze koe
voor vlees houden en anderen voor melk maar het is geen uitgesproken vlees of melkkoe. Het
Brandrode Rund behoort tot de zeldzame huisdierrassen en het is goed dat dit dier op deze manier
weer kansen krijgt en zo in stand wordt gehouden. U kunt deze kalveren allemaal komen bekijken bij
SKIK. Ze kosten ons wel extra geld en daarom hangt er in SKIK een speciaal adoptieblad voor Het
Brandrode Rund (bij het adoptiebord). Als u denkt…ik vind het leuk om dit dier te sponsoren dan
kan dit voor elk willekeurig bedrag. U krijgt ook een adoptieformulier op uw naam!
Wij leasen de kalveren tot eind oktober en als het project goed verloopt doen we dit volgend jaar
weer!
In kinderboerderij SKIK werden ook de 3 melkschapen geschoren. We hadden ze binnengezet om de
schapen lekker warm te houden. Dat scheert volgens de schapenscheerder een stuk beter en dat was
ook zo. De wollen vacht werd snel en deskundig verwijderd . Ook de ratten van de rattenfokkerij
Rattonia waren weer te gast in SKIK en de hengelsportvereniging Klokkeweel was er met een grote
delegatie. Zij verkochten vissetjes voor SKIK en daar waren we heel blij mee. Verder hadden we
Willem Boot, een preparateur die dode dieren opzet. In de kast met opgezette dieren staan 2 van
zijn werken. Hij was ter plekke bezig met het opzetten van een dode rat die in november op het land,
een tikje van een trekker heeft gehad. De rat is in de vriezer beland en werd door Willem vakkundig
uit elkaar gehaald en weer geprepareerd. Een heel intensief proces. Het opzetten van een rat duurt
al snel 9 uur. Verder waren er allerlei spellen. De uitkomst van de spelletjes zal volgende keer in de
rotonde vermeld worden. Er zijn enkele gelukkige mensen die een taart hebben gewonnen.
Ook Mychel Cornelissen , onze eigen vrijwilliger had zich goed voorbereid. Een PowerPoint over het
uitkomen van kuikens en informatie over de baardagame en schildpadden waren allemaal te
ontdekken. Kortom, voor ieder wat wils en met heel veel inzet van vele mensen weer een prachtige
kinderboerderij-dag.
Wist u trouwens dat we nog steeds heel blij zijn met mensen die vriend van SKIK worden!
Wist u dat er opa’s en oma’s zijn die voor hun kleinkinderen een dier adopteren!
Wist u dat je ook een mooie gift kunt overmaken voor SKIK en dat we hiermee ook een knuffelhoek
en een varkensstal kunnen realiseren
Wist u dat er kinderboerderij-paspoorten gekocht kunnen worden in SKIK voor €15,-- per kind en
dat er 31 parken bezocht kunnen worden.
Wist u dat voor elk kind ook een sprookjeswonderland toegangsbewijs zit van €9,-- en dat u dus voor
€6,-- naar die andere 31 parken kan! Ongelooflijk!
Wist u dat de kinderboerderij voor de verkoop van deze kinderboerdijpaspoorten geld verdient…geld
dat we heel goed kunnen gebruiken!
Wist u dat we nog steeds enthousiaste mensen zoeken die ons willen helpen met educatie en
activiteiten en dat er voor iedere leeftijd, leuk werk is in kinderboerderij SKIK!
Wist u dat ik als vice-voorzitter hartstikke trots ben op alle vrijwillige medewerkers en sponsors!
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