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In deze nieuwsbrief:
We zijn weer begonnen
door Cor van Beesten, vakleerkracht boerderij Stal de Worp

Het was een mooie zomer, tropische temperaturen, maar wel erg droog. We
hebben dan ook veel moeten sproeien om gras voor de dieren te houden.
Doordat we dit jaar veel lammeren, hebben (acht stuks), geeft dat veel druk op
het gras. Niemand wilde weide lammeren hebben, omdat er geen gras was.
Twee rammen zijn verkocht voor het leven omdat we een mooi soort hebben.
Wat ook aangeeft dat we langzaamaan betere dieren hebben. Er is belangstelling voor om er mee te fokken! Zes lammeren zijn verkocht en gelijk doorgegaan
voor de slacht. Inmiddels hebben we een ram (Johan) aangeschaft.
De geiten hebben we op het aantal gebracht wat we willen houden. De bok
(Herman) voor de dwerggeitjes is aangeschaft en hij kan dus aan het werk.
In de laatste week van de zomervakantie hebben we kitten Gerrit opgehaald. Hij
kon mooi even wennen en is nu zeer geliefd bij de leerlingen en kan uitstekend
overweg met Sparta (de andere kat) en Djena (de hond).
De drie jonge ganzen zijn inmiddels behoorlijk groot gegroeid. Voor hen gaan we
een mooi plekje zoeken, waar ze lekker kunnen zwemmen en vertoeven.
In de volière is het een drukte van belang. We hebben jonge kanaries, parkieten
en kwartels. Op zolder en in de duiventil hebben we veel duiven, die dagelijks
even komen eten beneden.
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Gerrit

Kippen

Nieuw dit schooljaar is Gerrit. Na het overlijden van
Simba (de rode kater op leeftijd) hebben we weer
een rode kater (kitten). Het is prachtig om te zien
hoe hettwee
beestje
in ganzen
een paar weken helemaal gewend
jonge
is. De leerlingen zijn stapelgek met hem.

Natuurlijk hebben we de kippen nog. Ze leggen
geweldig. Ik hoop dat jullie allemaal eieren bij de
boerderij willen kopen. De leerlingen helpen u graag.

Eieren
De schapen
Het was een prachtig gezicht voor de zomervakantie,
een kudde schapen op het terrein. Door gebrek aan
ruimte, moeten we helaas afscheid nemen van de
lammeren.

Dagelijks hebben we verse eieren te koop. Bent u in
de buurt en u wilt eieren kopen? Kom even aan.
Misschien hebben we nog een doosje voor u.

Mocht u lege eier-dozen hebben . . . wij houden ons
aanbevolen.

Kerstmarkt
Ook dit schooljaar organiseren wij weer een
Kerstmarkt. Wederom op Herfte en wel op
woensdag 18 december.
De bedoeling van de kerstmarkt is vooral gezelligheid. We vinden het geweldig als u komt met de
hele familie. Ouders, Oma, opa, buren iedereen is
welkom. Gezellig leuke zelfgemaakte spullen kopen,
lekker eten en drinken.

Amaryllisbollenactie
Ook dit schooljaar organiseren wij een Amaryllisbollenactie. De verkoop van de bollen start op
vrijdag 4 oktober!
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De ganzen

De groentetuin

Voor de zomervakantie hebben we drie jonge
ganzen groot gebracht. Prachtig om dit proces mee
te maken. Inmiddels zijn ze aardig groot gegroeid.

In de groentetuin wordt druk geoogst. Boontjes, de
laatste courgettes en pompoenen, bietjes, wortelen
en sla. De boerenkool en winterprei groeien goed.
Waar mogelijk helpen de leerlingen en mogen, als ze
dit willen, soms ook wat groenten mee nemen naar
huis.

Door gebrek aan ruimte gaan we deze weg doen.

Check

De boerderij heeft ook weer meegedaan aan de
zoönosen check en hierin een positieve uitslag
behaald. Dit jaar hebben we ook meegedaan voor
een chlamydia check, ook dit is behaald.

Inmiddels hebben we de tomaten en komkommers
in de kas opgeruimd. We hadden dit jaar behoorlijk
last van witte vlieg en daardoor ook een mindere
oogst.

Donateur worden?
Draagt u Stal de Worp een warm hart toe en wilt u
ons ondersteunen? Vul dan de donateursbon in. (te
vinden op www.ambelt.nl)
Elke gift, eenmalig of jaarlijks, groot en klein is van
harte welkom en zal zeer goed besteed worden.
Wilt u op de hoogte blijven? Bezoek dan
www.ambelt.nl
(locaties, kies: Herfte, Herfterlaan 39 Zwolle)

Stal de Worp
de Ambelt Locatie Herfte
Herfterlaan 39
8026 RC Zwolle
038 453 20 74
info@ambelt.nl
www.ambelt.nl

Meer nieuws…
Meer nieuws over de Ambelt vindt u op onze
website www.ambelt.nl. U kunt ons ook volgen
op Twitter via @ambelt.
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