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Op zondag 29 maart is ook het derde schaap bevallen. Drie gezonde rammetjes. Het is
allemaal goed verlopen. ‘s Nachts blijven ze nog even binnen vanwege de nachtvorst.

Omdat het afgelopen dinsdag mooi weer was, mochten ook deze lammetjes voor het
eerst naar buiten en ook kennismaken met de andere lammetjes en schapen. Een
prachtig gezicht! Zo mooi om te zien hoe zorgzaam schapen zijn naar hun jongen toe.
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De geiten

Voetbalveld
Het grote speelveld hebben we inmiddels voorzien van
compost. Dit hebben we samen gedaan met kinderen die
we de afgelopen week opgevangen hebben. Hun ouders
zijn werkzaam in de cruciale beroepsgroepen.

De cavia’s
De jonge geitjes zijn ook allemaal binnen met hun
moeders, omdat het met name ‘s nachts gewoon nog te
koud is buiten. Inmiddels hebben we het luikje tussen de
twee stallen geopend, zodat de geitjes met elkaar kunnen
spelen. Bij gebrek aan leerlingen helpt collega Dijks even
met voeren!

We hebben zo’n flauw vermoeden dat er toch een paar
cavia’s drachtig zijn. De draagtijd bij cavia’s is ongeveer
68 dagen, dus we moeten nog even geduld hebben.

Gerrit
Donderdag zijn de jonge geitjes voor het eerst ook even
buiten geweest.

Gerrit, inmiddels voorzien van vlooienband en naamkokertje, heeft het deze week goed gedaan. Hij is niet weg
gelopen, lekker buiten aan het spelen met Sparta (de
andere kat) en keurig op tijd terug voor het eten! Top!
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Jonge vogels
In de volière zijn de kanaries druk aan het broeden. In
verscheidene nestkastjes liggen eitjes.

Eieren
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.
We zijn dagelijks van 09.30 – 10.30 uur op de boerderij te
vinden.
Mocht u lege eier-dozen hebben . . . wij houden ons
aanbevolen.

De groentetuin
Inmiddels is de groentetuin startklaar. De aardappelen
kunnen de grond in!
Ook bij de valkparkieten hebben we jongen. Het gaat
straks weer vol worden in de volière.

De Veldhoek
Op verzoek van leerlingen en collega’s in de Veldhoek,
hebben we deze week vier plantbakken geplaatst in de
binnentuin. Op deze wijze kunnen leerlingen praktisch
bezig zijn in hun eigen tuintje.
De rabarberplanten beginnen al aardig te groeien.

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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