NIEUWSBRIEF
Stal de Worp
locatie Herfte
Uitgave 13
Maart 2020 week 12
In deze CORONA
nieuwsbrief:
Corona
door Cor van Beesten, vakleerkracht boerderij Stal de Worp

Bij de boerderij is het nu, vanwege het Corona virus, rustig. De kinderen zijn
bijna allemaal thuis, het is even wennen.
Gelukkig gaat het in de natuur allemaal gewoon door en om de kinderen toch
een beetje op de hoogte te houden, een nieuwsbrief van stal de Worp.
Van de schapen heeft er inmiddels 1 gelammerd, deze heeft twee lammeren.

De eieren stapelen zich nog niet echt op, maar mocht u eieren willen hebben,
kom even aan. Elke morgen wordt er gevoerd. Tussen 09.30-10.30 uur ben ik er
wel.

Samen
werken
toekomst
De parkieten hebben
ook de eerste aan
jongen enjouw
de kanaries zitten
te broeden.

• Corona
• De ganzen
• De kanaries
• Groeten van Gerrit!
• Werkzaamheden
• De geiten
• Eieren te koop
• De parkieten
• Donateur worden?

De ganzen

Werkzaamheden

De gans is druk met eieren leggen en is een beetje
agressiever dan normaal.

Het andere werk gaat gewoon door, mest uitrijden
en omheining maken, uitmesten van de hokken en
het voeren.

De kanaries
De kanaries zijn ook al mooi aan het broeden.

Weliswaar een wat donkere foto, maar we zijn toch
echt mest aan het verspreiden.

Groeten van Gerrit!

Ook aan de omheining moest het een en ander
gebeuren, maar dat is nu klaar!
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De geiten

Eieren

Zondag 15 maart werden de eerste twee geitjes
geboren, de moeder was wat te vroeg, de kleintjes
waren wel heel klein. Waarschijnlijk had de moeder
iets onder de leden, ze was traag en de melk wilde
niet vlotten. Doordat er een longontsteking bij
kwam is ze helaas overleden. De kleintjes zijn nu bij
Linde thuis aan de fles.

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 parkieten

In de volière is het een drukte van belang bij de
parkieten. De eerste jonkies liggen al in het nest.
Nog helemaal kaal. Om de twee dagen legt een
parkiet een eitje en broedt al vanaf de eerste dag.
Zo’n nest bestaat dan ook uit jongen die verschillen
in leeftijd.
Woensdag 18 maart kreeg de volgende geit jongen,
twee mooie gezonde bokjes.

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 een geit en 2 schapen de
Aankomende
week hebben
Herfterlaan
39
tijd.
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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