
Tot slot...

Natuurspeelplaats

Een heerl� ke plek voor alle kinderen om 
ongestoord te kunnen spelen in en met 
de natuur. Denk aan waterpoelen en water-
pomp, stapels hout en boomstammen,
plukfruit en vruchtdragende bomen. 
Zie hoe alles groeit en bloeit, maak er snoep-
jes van, ga picknicken en bouw eigen hutjes.

Vr� willigers
Je ziet het vast wel vaker, een 
vacature waarin  vr� willigers 

worden gevraagd. Vr� willigers 
z� n niet meer weg te denken in  

b� voorbeeld zorg, maar ook op de 
kinderboerder�  z� n ze onmisbaar. 

Hier, op Natuurboerder�  de 
Brinkhorst, is de hulp van 

vr� willigers essentieel. 
Zonder vr� willigers zouden 

w�  niet kunnen bestaan. 

Vr� williger z� n op onze 
kinderboerder�  betekent dat 

je direct deel uitmaakt van een 
‘familie’ waar iedereen een groot 

hart hee�  voor natuur, dier en 
mens. Al kun je maar één dag in de 
maand, je wordt gewaardeerd om 

wie je bent en wat je doet. 

In de 
Natuurspeelplaats 
beleven kinderen 

de natuur! 

LENTELENTE
Alle weetjes op een rij!
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Zo’n vier jaar geleden z� n w�  met ons gezinnetje 
begonnen als vr� willigers met het voeren van 
de dieren op de kinderboerder�  in het weekend. 
De boerder�  is dan nog gesloten en het is heerl� k 
rustig. W�  en onze kinderen van 7 en 9 jaar, z� n 
dol op dieren en t� dens onze voerweekenden 
kunnen w�  ons hart elke keer weer ophalen. 

Elk seizoen brengt weer andere dingen met zich 
mee. Zo worden er in het voorjaar alt� d een hoop 
jonge dieren geboren. Dit is dus alt� d een extra 
leuke periode. Een van de meest b� zondere wat we 
hebben meegemaakt is het b�  ons thuis verzorgen 
van een lammetje dat verstoten was door haar 

moeder. Een week lang is ze b�  ons geweest. 
We gaven haar de � es en ’s avonds lag ze b�  ons 
op de bank. Ook kon ik een keer b�  de geboorte
van biggetjes aanwezig z� n, wat heel b� zonder 
is om mee te maken.

W�  doen dit werk na al die jaren nog steeds 
met veel plezier en ondanks dat de kinderen 
wat ouder worden, gaan z�  nog alt� d graag 
mee. We verdelen vaak de taakjes onderling 
dus de kinderen leren ook echt verantwoordel� k 
te z� n voor de verzorging van de dieren. De t� d 
die we in onze voerweekenden met elkaar 
hebben op de boerder�  is onbetaalbaar!

Vrijwilligerswerk op de Brinkhorst
Geschreven door: Sabine Wolters, dierverzorgster in het weekend

Het werk is elke keer anders 
en daardoor nooit saai.

Insectenhotel
Insecten overwinteren in een 

‘insectenhotel’: een kast met heel veel 
holletjes, waar ze zich goed in kunnen 
bestoppen en dat ze beschermd tegen 

wind, regen en kou. Op ons terrein 
staat een hee�  mooie!    

Leuk om te weten
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Helpen op de boerder� 

Heb je hart voor dier, 
mens en natuur?

 Kom dan helpen op 
De Brinkhorst.

 B�  ons z� n vr� willigers 
onmisbaar. 

TIP: 
Ben je tussen de 8 en 
12 jaar, dan kun je in 

het weekend de dieren 
voeren als o�  cieel 

‘Voerkind’. Hoe gaaf
 is dat! Meld je aan 

via onze site.

Tot de volgende keer!


