
 

  

 Lieve vrienden, 
 Wat gaat de tijd toch snel. Voor je het weet is het einde van het jaar weer in zicht. Tijd voor een nieuwsbrief. 
 Hebben jullie al de mooie informatieborden gezien? CD reclame heeft ze voor ons gemaakt. Er staan veel weetjes op  
 over de dieren die bij ons wonen. 
 In deze nieuwsbrief lees je onder andere over de nieuwste bewoners, over onze gulle gevers en de plannen voor 2022.

Alle vrijwillige medewerkers en het bestuur wensen jullie fijne feestdagen en een goed, gezond 2022.

Vrienden van  

kinderboerderij Rosorum 

 

nieuwsbrief 3, 

december 2021

 Openingstijden   Maandag  : gesloten 
 Dinsdag t/m vrijdag : 08.30 – 16.30 uur 

  Zaterdag en zondag : 10.00 – 16.30 uur

 

 Dierennieuws
 Cavia Lizzy is in oktober bevallen van 4 kleine caviaatjes. Het was wel moeilijk  
 voor haar, omdat zij gewond is geraakt aan een achterpootje. Door de goede  
 zorgen van verzorgster Daniëlle is ze er uiteindelijk helemaal bovenop gekomen.  
 Dochter Pien is bij ons blijven wonen de andere caafjes zijn naar een goed huis  
 gegaan. Je kunt ze allemaal bewonderen in Villa Flapoor.

 Openingstijden kerstvakantie 2021
 *Zaterdag 25 december   GESLOTEN
 *Zondag 26 december  GESLOTEN
 *Maandag 27 december  08.30 – 13.00 uur 
 *Dinsdag 28 december  08.30 – 13.00 uur 
 *Woensdag 29 december  08.30 – 13.00 uur 
 *Donderdag 30 december  08.30 – 13.00 uur
 *Vrijdag 31 december   GESLOTEN
 *Zaterdag 1 januari   GESLOTEN
 *Zondag 2 januari  GESLOTEN
 *Maandag 3 januari   GESLOTEN
 Vanaf dinsdag 4 januari 2022 zijn wij weer  
 volgens onze reguliere tijden open.

 

 Steun uit diverse hoeken 
 * In september hebben vrijwilligers gecollecteerd voor Handicap.nl. De helft van de opbrengst  

 was voor de kinderboerderij. De collectanten hebben enorm hun best gedaan, want de  
 opbrengst voor de kinderboerderij is maar liefst € 1300,-. Dank je wel hiervoor.  

  * Elk jaar doen we mee met de Rabobank Clubsupport actie. Ook dit jaar mochten we weer het  
 mooie bedrag van € 1125,80 ontvangen. Alle stemmers hartelijk dank. 
 * Begin november zijn bestuursleden Bianca en Marijke naar de 
Beursvloer van de Liemerse Uitdaging gegaan om hulp te vragen  
voor twee belangrijke projecten.  
 Wij zijn heel blij met de hulp van Gysbert Wind die ons gaat  

 helpen met het onderhoud van de website. 
 Ook Marcel Godschalk van PHB De Combi heeft enthousiast hulp aangeboden bij de bouw van nieuwe kippenhokken. 
 
 Wil jij ook de kinderboerderij helpen met geld of goed of menskracht?  
 Vraag gerust via de website of aan een van onze vrijwilligers wat je kunt doen.  
 Wil je een donatie doen, dan kan dat op rekening nummer NL02RABO0327970987   
 ten name van: Stichting Kinderboerderij Zevenaar. 



 
 

 

     Versterking gezocht 
 Wij zoeken vrijwilligers (minimaal 16 jaar) die ons kunnen helpen met: 
  * het onderhoud van gebouwen en terrein 
  * de verkoop in het winkeltje en horeca tijdens de weekeinden 
  * het helpen ontwikkelen van activiteiten/evenementen 
  * het verzorging van de dieren (liefst gediplomeerd) 
  * het begeleiden van groepen 
  * het begeleiden van kinderen in het contact met dieren (knuffelhoekje)

     Interesse?  
     Ga naar de website en vul het formulier in (Menu Algemeen, pagina Vacatures) en wij nemen contact met je op.

Contact:  
Methen 2B 

6904 GN Zevenaar 

info@kinderboerderijrosorum.nl 

www.kinderboerderijrosorum.nl 

Tel: 0316-529290

 

 Dieren in het zonnetje
 Deze keer staan 2 dieren in het zonnetje.  
 Sinds oktober wonen er 2 katten op de kinderboerderij: Jaap en Joep.  
 Jaap is bijna helemaal zwart en Joep is meer wit met zwarte vlekken. Ze  
 zijn in het voorjaar geboren op een boerderij in de Achterhoek.

 Naam:   Jaap en Joep
 Ras:   Europese korthaar
 Kenmerken:  roofdier, heeft scherpe tanden en nagels die ze kunnen  
   intrekken. Katten hebben scherpe zintuigen. Zo kunnen  
   ze heel goed horen, voelen met hun snorharen en zien in  
   schemerlicht. 
 Karakter:  heel knuffelig. Ze komen graag naar je toe om geaaid te  
   worden, maar ze vinden het ook super leuk om hard te  
   rennen, te springen en te klimmen. Van hun moeder heb- 
   ben ze geleerd om muizen te vangen. Katten zijn eigen- 
   zinnig, ze doen precies wat ze leuk vinden en zijn heel  
   zelfstandig.
 Katten kunnen wel 14 tot 16 jaar oud worden. 

 Al sinds de oudheid  wonen er katten in de buurt van mensen. De oude  
 Egyptenaren vereerden de kat Basset als een god. Er zijn ook mummies  
 van katten gevonden. 
 Jaap en Joep  hebben hun vaste slaapplekje in de stal bij de geitjes.

 

 Activiteiten in de herfst
 Dierverzorgingsdiploma 
 In de herfstvakantie hebben 6 kinderen hun dier- 
 verzorgingsdiploma gehaald. We waren heel blij  
 dat het weer kon, met inachtneming van alle  
 coronamaatregelen. 
 De kinderen hebben veel geleerd over konijnen en  
 cavia’s, over geiten en schapen, over hoenders en  
 watervogels en over pony’s en ezels.  
   
 Halloweentocht 
 Begin november was het nog even spannend, maar  
 gelukkig kon de Halloweentocht toch doorgaan.  
 De kinderen hebben Kapitein Roodbaard goed  
 geholpen en de schat van de Zeekoningin kunnen  
 afpakken. De weg in het donkere bos was ook heel 
spannend met  
 allerlei bijzondere 
opdrachten.

 

 Diersponsoring 
 Vrijwel alle dieren op de kinderboerderij kunnen worden ge-  
 sponsord. Het bedrag dat de kinderboerderij hiervoor ont- 
 vangt is een bijdrage in de verzorging en het voer van de  
 dieren. Afgelopen jaren hebben al veel ouders en kinderen van 
 deze gelegenheid gebruik gemaakt. Zo krijgen kinderen, die  
 zelf geen dier kunnen houden, toch de mogelijkheid een band  
 met een konijn, cavia of geit op te bouwen.

 Het nieuwe diersponsorseizoen is weer aangebroken. Over- 
 weeg je een dier te sponsoren, ga dan naar onze website en  
 kijk op de dierpagina’s  welk dier je wilt ondersteunen. Vul het  
 sponsorformulier in en bevestig de sponsoring door overma- 
 king van het bedrag via Mollie.


