
 
’t gemekker 

de nieuwsbrief van Kinderboerderij Geldrop 
nummer 46, okt 2019 
 

Van de redactie 
De herfst is alweer even in gang en dat 
hebben we gemerkt ook! De 
dierendagactiviteiten vielen in het water helaas 
(al hadden we het binnen wel erg gezellig). Het 
trainen met de biggen valt niet mee op het 
moment omdat de eikels uit de boom blijven 
vallen. Daardoor zijn Boris en Sjefke totaal niet 
gefocust op onze komkommer stukjes om te 

trainen☹ Dat stellen we dus maar eventjes 

uit… De vrijwilligers kunnen elke dag opnieuw 
de weiden afgaan en halen kruiwagens vol 
eikels weg. Eikels zijn, net als kastanjes (en de 
bladeren van deze twee bomen), niet erg 
gezond voor dieren. Ook niet voor varkens 
(behalve als je ze snel wilt vetmesten maar dat 
willen wij niet). Geef de dieren deze dingen 
dus niet. Gelukkig zijn er nu weer genoeg 
vrijwilligers om al het werk te kunnen doen en 
zelfs wat extra klussen komen aan de beurt. 
We hebben op dit moment twee stagiaires uit 
de opleiding Dierverzorging rondlopen. We zijn 
supertevreden over ze: ze zijn gemotiveerd, 
pikken snel dingen op en daardoor kunnen we 
bijvoorbeeld weer wat vaker met de ezels erop 
uit. Zoals naar de Andere Mert / 
Regenboogfestival op het landgoed. Daar 
liepen we rond. Zo wennen de ezels aan 
mensen, geluid, wapperende vlaggen en 
ballonnen kunnen wennen. Wat weer handig 
was omdat Kasper en Teun ingehuurd waren 
om ritjes te maken tijdens de 
kinderboekenweek bij de Dommeldalschool. 
Het thema dit jaar is “vervoer”. Een uur lang 
hebben we steeds korte ritjes gemaakt met 
wisselende groepjes kinderen van 2 tot 7 jaar. 
Het was een erg gezellige ochtend, met zon en 
veel leuke gesprekjes. 

 

Hans en Maarten zijn ondertussen de tafels 
buiten aan het opkappen en schilderen zodat 
ze de winter goed doorkomen. Nou je leest het 
wel: er is, ook in de herfst genoeg te doen hier. 
Op het programma staan nog de 
Herfstkriebeltjes activiteit in November en de 
Levende Kerststal in December. Houdt FB en 
de website in de gaten. 
 
Yorki’s honger is nog niet gestild 

Spaarvarken Yorki heeft een bedrag van ruim 
€ 600,00 opgehaald waardoor we binnenkort 
een verrijdbare hooiruif kunnen gaan maken of 
zoeken. Ook de maquette van de 
kinderboerderij heeft ongeveer zo’n bedrag 
opgehaald. Dat gaat naar de reserves voor 
een verbouwing tzt van het hoofdgebouw. 
Dank iedereen voor deze mooie bijdragen! 
Maar het is nooit genoeg: varkens blijven altijd 
hongerig, dus blijf doneren voor de volgende 
spaardoelen 
 

 
Promotie 

Op 28 september togen Ali en ik (Marjan) om 
half tien naar Nuenen, naar Tuincentrum 
Coppelmans. We hadden de auto volgeladen 
met folders, vogelhuisjes, schattige t-shirtjes 
met lange mouwen en fotoboeken. Er was een 
doe-dag op de dierenafdeling van het 
tuincentrum waar wij ook een kraampje zouden 
hebben om onze mooie kinderboerderij te 
promoten. Het duurde even voordat we onze 
plek aangewezen kregen en waren wat 
verbaasd dat onze kraam een tafeltje van 
80x80 cm bleek te zijn. Maar ach, we hebben 
met tafelkleedjes onze plek groter gemaakt 



door ze over emmers met mezenbollen te 
draperen. Tóch, we stonden op een niet zo fijn 
punt want we stonden wél een beetje in de 
weg! Ali had pepernoten meegenomen die we 
uitdeelden aan alle bezoekers maar vooral 
natuurlijk aan de kinderen. Toen ik een meisje 
van een jaar of 7 een pepernootje aanbood 
wilde ze die in eerste instantie pakken maar 
stopte halverwege de beweging en zei: "Maar 
het is toch nog lang geen Sinterklaas?" Mijn 
reactie was dat dit ook niet de échte 
pepernoten waren en dat ik ze zelf had 
gekocht (sorry, Ali). Toen was het goed en 
nam het kind met een gerust hart een 
pepernootje. We hebben hele leuke 
gesprekken gehad met de bezoekers van het 
tuincentrum en een aantal van hen 
nieuwsgierig gemaakt naar onze boerderij. We 
hebben hen gewezen op het feit dat je bij ons 
een cavia of een konijn kunt lenen om uit te 
vinden of het iets voor je is. Maar ook verteld 
over ons zwerfboekenstation. We hebben een 
paar kinderen een boek gegeven. 
Verschillende mensen hebben gezegd langs te 
zullen komen. We hebben folders meegegeven 
en hoopten alle vogelhuisjes te verkopen of 
een paar T shirtjes. De verkoop is niet gelukt 
maar we hebben toch een goed gevoel 
overgehouden aan deze dag. Dank je wél Ali! 
 
Ezeltjesdag 2019 

Zondag 1 september was het weer zover. 
Ezeltjesdag in Nuenen. Een evenement wat dit 
jaar ik moet erom liegen voor de 34
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keer werd georganiseerd.  In het begin was het 
altijd dat de ezels bij Enode / natuur zwembad 
in Nuenen, daar hun dag hadden. 
Tegenwoordig is het een terrein op het 
Eeneind aan de rand in een mooi stukje 
buitengebied met een heel mooi veld vol 
bloeiende afrikaantjes zover je kon zien. Deze 
plantjes hadden een fel oranje kleur en omdat 
het er zoveel waren leek het wel een super 
grote oranje deken die je zag liggen.  Verderop 
bij een groen pleintje werden de ezels met de 
begeleiders ontvangen door de organisatie. 
Met een lekker bakkie koffie of thee en een 
broodje erbij voor ons konden de ezels met de 
neuzen tegen elkaar zich ook even oriënteren. 
Ondertussen had de fanfare zich opgesteld. En 
met de muziek voorop volgden de ezels met 
aanhang richting het veld. Er waren diverse 
stukjes afgebakend waar de ezels lekker op 
hun gemakkie konden staan met drinken en 
eten bij de hand. Onze 2, Teun en Kasper, 
waren ingespannen voor de wagen vanaf de 
kinderboerderij richting Nuenen gegaan. Dus 
nadat die uitgespannen waren vonden ze het 
heerlijk om daar even te relaxen zodat ze om 
zich heen de andere ezels konden bekijken en 

de mensen die er allemaal rond liepen. Want 
dan kun je zien dat ezels kuddedieren zijn en 
het fijn vinden gezelschap om zich heen te 
hebben. Zowel mens als dier. Er waren 
verschillende rassen, met diverse vachten,  
kleine en een babyezel – en grotere 
soortgenoten. Teun en Kasper vind ik natuurlijk 
super, maar er liep ook een ezel bij die ik wel 
echt ruig vond /vind. Hij was best wel groot en 
had een rasta kapsel. Echte dreadlocks en een 
mooie donkerbruine kleur. Ik was er een beetje 
verliefd op. En zo waren er vele leuke ezels 
om te bekijken en daarom heen allerlei  info 
kraampjes, spelletjes, en natuurlijk kon je er 
ook iets te drinken of wat te eten kopen.  
Al met al was het een hele fijne ezeldag waar 
ik nog veel meer over kan vertellen, maar als ik 
een grote, leuke tip mag geven::: Ga volgend 
jaar op Ezeltjesdag zelf eens kijken. Hartstikke 
leuk voor groot en klein. En wat een leuk 
dingetje is wat er bijkomt is het feit, dat het 
weer op deze speciale dag, vaak meewerkt om 
er een hele leuke dag van te maken. Tot 
volgend jaar? Team Teun & Kasper 
 

 
Knuffeldienst 

De knuffeldienst gaat nog steeds geregeld op 
pad. Met kleine dieren en soms een kip 
worden afdelingen met dementerende mensen 
of een Buitenschoolse Opvang bezocht waar 
men de dieren kan aaien of bekijken. Dat levert 
veel positieve emotie en reacties op. We 
zoeken nog mensen die een nieuw team willen 
vormen om op pad te gaan. Er komen steeds 
nieuwe aanvragen bij maar die moeten we 
helaas afwijzen. Heb je interesse neem dan 
contact op. 
 
Help ons door: 

 Vriend te worden 

 Een dier financieel te adopteren 

 Je kinderfeestje hier te laten verzorgen 

 Niet al je eten en drinken zelf mee te 
nemen maar ook bij ons iets te kopen 

 Een opdrachtentocht met je groep bij 
ons te doen tegen een vergoeding 

 
 
 ‘t gemekker is gemaakt door Marjan, Els en 
Monique 


