
Kerstgroet van ons

Via deze weg willen we iedereen fijne feestdagen en een gezond, fijn
2023 wensen. Mag 2023 een super leuk, fijn en gezond jaar voor
iedereen worden.
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Nieuw onderkomen cavia's

De drie cavia's Fluffy, Caramel en Cinnamon zijn verhuisd. Helaas is
Fluffy er alleen niet meer. 



Ditjes & datjes

- Er is een cavia van het caviadorp en twee in de knuffelplaats overleden.
- Roy is samen met Monique begonnen met grondwerk voor Twizzle.
- In december staat het in Nederland in het teken van goede doelen. Daarom
vragen we hierbij nog even of mensen op de link van de crowdfunding
willen kijken. De link staat op de website.
- Alle dieren zijn de ijzel en vorst periode goed doorgekomen dankzij de
goede verzorging en extra maatregelen.
- We vinden het jammer dat we nog steeds de ganzen nog niet naar buiten
mogen door de ophok plicht in verband met de vogelgriep.
- De Sinterklaasmiddag was gezellig en zeker geslaagd. De kerstversiering
hangt nu gezellig in het Bijhuis en de koffiekamer. 
- Lwai heeft 21 december zijn laatste dag. Dan is zijn stage voorbij. Heel
jammer. We gaan hem missen.
 - Hans heeft 29 december zijn laatste dag als begeleider. Hij blijft als
invaller maar is dan niet meer zo regelmatig aanwezig.
- Marlieke gaat werken op de woonlocatie Rodenburg als leerling. Haar
laatste dag op de kinderboerderij al vrijwilliger is op 29 december. 
- Eerste kerstdag en nieuwjaarsdag is de kinderboerderij gesloten.
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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 )
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