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Corona en boerderij
Na een aantal weken SO leerlingen op de boerderij is wel duidelijk dat het nog niet zo
eenvoudig is om de 1,5 m regel in stand te houden. Gelukkig mogen de SO leerlingen
onderling wel dichter bij elkaar komen, maar dan nog. Komende week gaat ook het VSO
deels weer starten en dan moeten we ook de 1.5 m regel in acht nemen. ‘k Ben
benieuwd!
Handen wassen als je de boerderij verlaat, was al een standaard maatregel, maar moet
nu ook bij binnenkomst. Het gevolg, na één dag SO groepen, is een overvolle prullenbak!

Ook het bezoeken van het toilet op de boerderij moet tot een minimum beperkt worden
i.v.m. besmetting, aangezien er geen tijd is om tussendoor het toilet te desinfecteren.
Normaal gesproken is het geen enkel probleem dat collega’s met hun leerlingen even op
de boerderij komen kijken, maar ook daar moeten we nu maatregelen treffen, om te
voorkomen dat we te veel volwassen mensen bij elkaar hebben. Eerlijk gezegd valt het
allemaal niet mee om hier op te letten als je met de leerlingen en dieren bezig bent.
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Stal de Worp Quiz spreekwoorden
en gezegden met dieren
Winnares Linda Scheppink neemt haar prijs in ontvangst!

De paarden
Bij een jong paard is het belangrijk dat je zo vroeg mogelijk begint met aaien, aanraken, voet heffen, stil blijven
staan etc. Het liefst elke dag even, zodat het paard, in dit
geval Marlin, gewend raakt dat ze aangeraakt wordt.

Een paard heeft behoefte aan duidelijkheid en een
consequente opvoeding, daarmee bied jij hem als baas
een stuk veiligheid. Een paard moet gehoorzaam zijn,
netjes meelopen, jou niet alle kanten op trekken en
gewoon zijn focus bij jou houden. Daarnaast is het erg
belangrijk dat ze opgroeit met andere paarden. Zo leert ze
de paardentaal en de regels in de kudde.

Bok en Ram
Bok Herman en Ram Johan staan samen in een afgebakend stukje weiland. Met name Herman is niet bepaald
aardig! Die bokt er lustig op los en vooral als er brok
gegeven wordt.

De cavia’s
De jonge cavia’s groeien als kool! Het is behoorlijk druk in
de caviabak! Gelukkig komen bijna elke dag SO leerlingen
een paar jonge cavia’s ophalen om mee te nemen naar de
klas!

Op dit moment hebben we, vanwege gebrek aan ruimte,
even geen andere oplossing. Het is niet anders.

Cavia's lijken door hun lichaamsbouw nogal robuust maar
zijn in feite erg kwetsbaar. Ook deze dieren moeten met
zorg vastgehouden worden en je kind heeft daar
begeleiding bij nodig: als ze op de grond vallen kunnen ze
makkelijk een beentje breken, juist omdat ze nogal plomp
gebouwd zijn. Deze dieren kunnen zelf geen vitamine C
aanmaken, dat betekent dat ze elke dag vers groenvoer
nodig hebben naast droogvoer en hooi. Dat vereist extra
aandacht bij het eten geven.
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De groentetuin
De groentetuin ligt er mooi bij. Vanwege de droogte
moeten we nu al sproeien, maar gelukkig kunnen we de
sproeiers automatisch instellen. Dat scheelt veel werk.
Voor het eerst hebben we de tomaten buiten gepland.
Een mooi plekje voor de kas, waar de zon vol op staat. Dit
jaar eens kijken of dat wil.

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.

Gerrit
Wat een rover die Gerrit! In en rond de boerderij is
werkelijk geen muis meer te bekennen. Ook de jonge
zwaluwen in de boerderij zijn hun leven niet veilig!

Afgelopen week hebben we de tweede ronde stokbonen
en stamboontjes geplant, zodat we straks niet alles in één
keer moeten oogsten. Paksoi en extra slaplanten zijn
geplant en inmiddels is de eerste spinazie al geoogst.

De ganzen
De gans zit nog steeds te broeden op haar eieren. Na 28
dagen broeden komen de eieren uit. Zowel het mannetje
als het vrouwtje zorgen voor de kuikens. Wij hopen dat
we er straks een paar hebben. Daarna moeten we er voor
zorgen dat we op een aantal plaatsen voer geven, zodat
de kuikens onbeperkt de gelegenheid hebben om te eten.

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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