
Herfstsfeer

De tuinmannen Ben en Martin hebben de kinderboerderij  en het terras
in de herfstsfeer gebracht. Er staan pompoenen op de tafels buiten en
binnen is versier met bladeren, pompoenen, dennenappels, 
 paddenstoeltjes en kastanjes versierd. 
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Opgeruimd

De jongens hebben de oude konijnenhokken gesloopt en opgeruimd.
We krijgen binnenkort weer nieuwe konijnenhokken als vervanging.



Verloren en gewonnen

We hebben afscheid genomen van onze ruim 25 jarig oude blonde
Shetlander pony; Max. Maar ondertussen hebben we de 12 jarige merrie
Twizzle, vernoemd naar het Jamin ijsje, verwelkomt op de
kinderboerderij. Ze heeft al kennisgemaakt met een aantal cliënten en
andere paarden.
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Geld opgehaald

Dominique Groenewegen, beter bekend als TikTok ster Dootjenootje,
had een crowdfunding opgezet voor de kinderboerderij en heeft 400 €
opgehaald. 

Nieuwe huisjes

Dhr. L. van Wendel de Joode, wie als nieuwe vrijwilliger werkt, heeft als
handwerksman, twee nieuwe huisjes gemaakt voor de cavia's in het
caviadorp. Een nieuw hooiruif en een 'buurtsuper'. 



Ditjes & datjes

- Het eenden veld is netjes opgeruimd.
-De slootkanten zijn weer netjes gemaakt dankzij het bestuur en de
vrijwilligers.
- Er is een Instagram account aangemaakt.
@zorg_kinderboerderijwassenaar. Volg deze aub als u Instagram heeft. 
- Er is een nieuwe vrijwilliger, Dhr. L. van Wendel de Joode, een
handwerksman, die nieuwe huisjes heeft gemaakt voor het caviadorp. 
- Er begint vanaf week 42, een nieuwe cliënt bij ons; Krishna. Hij komt
op dinsdag en vrijdag.
- We zijn al in de voorbereidingen en in de voorpret voor de
feestdagen.
- Op 1 november zijn de jongens en meiden vrij vanwege een teamdag.
- We zijn hard bezig alles op te ruimen en winterklaar te maken.
- Tijmen is als invalkracht begonnen, 2x in de week.
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De hartelijke groeten van het kibo team: Frits, Alex, Michel, Bart,
Mariska, Anita, Tom, Willy, Roy, Harrie, 

Aniek, Bente, Noor, Selina, Marcel, Joery, Krishna, Sandra, Vincent,
Annemarieke, Marian, Lea, Dick, Hans, Tijmen, Lwai.

 ( de volgende nieuwsbrief komt uit op vr. 25 november )
 
   Zorg- en kinderboerderij, Rodenburglaan 80, 2241 WT Wassenaar 

070-5118933
       
E:  kinderboerderijwassenaar@philadelphia.nl   
W: dagbesteding-kinderboerderijwassenaar.nl  
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