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In deze nieuwsbrief:
Week 13
door Cor van Beesten, vakleerkracht boerderij Stal de Worp

Dinsdagochtend vroeg zijn er weer twee lammetjes geboren. Zowel de lammetjes als de
moeder maken het goed. We hebben nu in totaal vier lammetjes. Nog één schaap moet
lammeren en als het goed is gaat dat komend weekend of begin volgende week
gebeuren.

Ook de derde geit is inmiddels bevallen. In totaal hebben we nu vijf jonge geitjes.
Voorlopig blijven de geitjes nog even binnen, want het is nog veel te koud voor de
kleintjes. De twee hele kleine geitjes worden met de fles groot gebracht. Om de paar uur
krijgen ze wat te drinken en ’s avonds om 23.00 uur de laatste fles.

Samen werken aan jouw toekomst
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De cavia’s

Gerrit

Helaas is deze week 1 oude cavia overleden. Met de
andere cavia’s gaat het goed. Het is gezellig druk in de bak
en ze eten en drinken goed!

Afgelopen zondag is Gerrit aan de wandel gegaan, op zoek
naar wat gezelschap. Het is duidelijk te merken dat hij de
kinderen mist. Alleen op de boerderij bevalt hem niet, dus
dan maar op zoek naar contact met mensen.
Hij is drie dagen spoorloos geweest en op woensdag
werden we gebeld door de dierenambulance. Ze hadden
Gerrit gevonden aan de Kuyerhuislaan en naar het
dierenasiel in Zwolle gebracht. Daar konden we hem weer
ophalen.
Maar goed dat we Gerrit hebben laten chippen, anders
waren we hem kwijt geweest.

De ezels
Beide ezels genieten van het zonnetje. Na al die weken
regen is het fijn dat ze weer rond kunnen lopen op een
droge ondergrond en droog kunnen liggen in de zon.

Sientje
Een appeltje gaat er altijd wel in!

Gerrit draagt nu een vlooienbandje met een adreskokertje
er aan, zodat we niet opnieuw het dierenasiel moeten
betalen. Met gemak wordt het een dure kat!

De ganzen
Ze hebben dan wel eieren gelegd, maar zijn nog niet aan
het broeden. Wij hopen dat dat wel gaat gebeuren, zodat
we straks jonge gansjes hebben.
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De groentetuin
De mest hebben we begin van de week al verdeeld, zodat
we kunnen spitten of met de frees de mest onder kunnen
brengen.

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.

Toch maar met de frees aan de gang, dat gaat wat sneller
dan spitten. Nu kunnen we in ieder geval poten, planten
en zaaien, zodat we ook in de groentetuin aan het werk
kunnen als de kinderen weer op school zijn.

Het is mooi om te zien dat er mensen zijn, die speciaal
voor de eieren even naar de Ambelt komen. Even er uit
en zo houd je toch een beetje feeling met de Ambelt, ook
al is het maar heel even.
Groot voordeel is tevens dat de eiervoorraad zo beperkt
blijft.

De parkieten
De piepkleine parkietjes van vorige week beginnen al wat
donsveertjes te krijgen. Dat is maar goed ook, want het
vriest nu ’s nachts. We hopen dat het goed gaat.

De paarden
De paarden worden verzorgd door een paar leerlingen,
die komen borstelen en rijden, zodat ze toch in beweging
blijven. Vandaag hebben we de hoeven bekapt.

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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