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Uitgave 21
Juni 2020 week 27
In deze nieuwsbrief:
Week 23-27
door Cor van Beesten, vakleerkracht boerderij Stal de Worp

We hebben enige tijd moeten wachten en er lagen wel
acht eieren in het nest van de gans, maar uiteindelijk is
er op 11 juni maar één jong geboren. Beide ouders zorgen
goed voor het jong en bewaken hun gebied. Toch altijd
weer een prachtig gezicht. Helaas hebben we er maar
een week van kunnen genieten. Het jonge gansje heeft
’s nachts vast gezeten bij het hek en is door onderkoeling
overleden.

Samen werken aan jouw toekomst

Week 23-27
• De ganzen
• De geiten en bokken
• Mest
• Marlin
• Kuikens
• Clasie
• De groentetuin
• Schoonmaak
• Eieren
• Gerrit
• Donateur worden?

Vragen, opmerkingen of
suggesties over de nieuwsbrief
zijn altijd welkom. Stuur een
mail naar Annelies Jansen
a.jansen@ambelt.nl

De geiten en bokken

Marlin

Inmiddels is bok Herman vertrokken en daarnaast
proberen we voor de zomervakantie afscheid te nemen
van de geiten waar we niet mee verder willen.
Het bokje en geitje, wat we met de fles hebben groot
gebracht, hebben inmiddels een goed onderkomen
gevonden.

Het dagelijks bezig zijn met Marlin (het nieuwe paard)
begint nu al zijn vruchten af te werpen. Marlin loopt
inmiddels rustig haar rondjes aan de lange longeerlijn,
stopt wanneer dat gevraagd wordt, laat zich aaien,
borstelen en luistert goed.

Kuikens

Fijn om te zien en te horen dat ze het op hun nieuwe plek
prima naar hun zin hebben. Ze genieten zichtbaar van alle
aandacht die ze van hun nieuwe baas krijgen.

Mest
Wekelijks worden de hokken van de konijnen en cavia’s
uitgemest en de hokken van de ezels, geiten en Sientje.
De mest wordt afgevoerd naar de container aan de andere kant van het terrein. Dan is het heel fijn dat we een
tractor op school hebben, want het is toch wel een eindje
lopen met de kruiwagens. Bovendien kiept er onderweg
nog wel eens een kruiwagen om.
Kun je daar ook
weer opruimen. Waar mogelijk helpen de leerlingen met
het uitmesten, maar ook bij het transporteren.

Elk jaar schaffen we zo rond de Pasen kuikentjes aan. Zowel leg- als mestkuikens. Zo leren de kinderen het verschil
kennen tussen beiden en zien ze een kuiken uitgroeien tot
een volwassen kip, die eieren legt. Dit jaar konden we
vanwege Corona niet terecht bij de leverancier. Vorige
week hebben we dan toch nog 25 leg-kuikens opgehaald.
En dat is ook nodig, omdat de huidige legkippen minder
eieren produceren. Ze hebben de reis overleefd en zitten
gezellig met elkaar onder de warmtelamp.

Clasie
Clasie, een mooie jonge parkiet, die inmiddels handtam is.
De leerlingen zijn er gek mee!

Zo mooi om te zien dat leerlingen hun angsten overwinnen en uiteindelijk toch rijden, ook al is het met hulp.
Samen zijn we sterk!
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De groentetuin
Een periode van water (regen) en hoge temperaturen,
oftewel groeizaam weer. In de groentetuin is dat goed te
merken. Het lijkt ook altijd of het onkruid harder groeit
dan de planten, dus regelmatig schoffelen is echt nodig.
Dagelijks worden er peultjes en sla geoogst en de eerste
tomaten zijn zowel buiten als binnen al zichtbaar. Broccoli
en spinazie is gegeten en ook de overige groenten staan
er mooi bij. Waar mogelijk helpen de leerlingen en
natuurlijk mogen zij dan ook groente meenemen naar
huis.

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

Ondanks het feit dat we dit jaar de aardappelen op een
andere plek in de tuin hebben gepoot, zien we toch al
weer de eerste sporen van Phytophthora. een pseudoschimmel die zich razendsnel via de lucht verspreidt in
een periode dat het warm en vochtig is. Deze schimmel
tast de aardappel aan, waardoor deze niet meer eetbaar
is.

We kunnen hem rustig Gerrit de Rover noemen. Op dit
moment blijven we de vogels om de boerderij een beetje
voeren, zodat we de eikenprocessierups op natuurlijke
wijze bestrijden. De grote hoeveelheid vogels bevalt
Gerrit wel. Bijna dagelijks heeft hij wel een jonge
koolmees, mus of zwaluw te pakken. Hij zit gewoon
achter een dikke boom te wachten totdat er een
onschuldig jong vogeltje in zijn buurt komt. De natuur is
soms wreed.

Schoonmaak
Zo vlak voor de zomervakantie proberen we elk jaar de
hokken in het vrijstaande gebouw goed schoon te maken.
Alle mest wordt verwijderd, er wordt geveegd, opgeruimd en vervolgens wordt er met de hogedrukspuit
gewerkt. Met veel enthousiasme zijn leerlingen hier mee
bezig. Sientje, ons varken, vindt het minder leuk. Die
houdt niet van water en moet verplicht naar buiten. Dit
jaar konden we het plafond niet doen, aangezien er
zwaluwen nestelen.

Wij wensen u een hele fijne
zomervakantie!

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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