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Met heel veel plezier werk ik al behoorlijk wat 
jaren als vrijwilligster in ‘t Brinkeltje: de winkel van 
Natuurboerderij De Brinkhorst. In het winkeltje 
verkopen wij, naast leuke duurzame cadeautjes en 
verantwoorde producten, ook producten uit eigen 
moestuin en boomgaard. En wordt er koffie, thee en 
limonade geschonken.

Naast de verkoop ben je als vrijwilliger verantwoor-
delijk voor de uitstraling van de winkel en daar waar 
je inzet nodig is.Het controleren van de houd-
baarheid van de producten is één van mijn taken. 
Daarnaast houd ik de voorraad bij en geef door 
wanneer er weer iets besteld moet worden. Samen 
met de beheerder van de boerderij en een andere 
vrijwilliger zijn we op zoek naar nieuwe producten 
die in ons winkeltje passen. 

Van de beesten hebben de cavia’s mijn voorkeur.  
Meestal voer ik samen met kinderen paprika’s
aan de cavia’s die, als ik ze roep, luid piepend aan 
komen rennen.

Ook de interactie met de cliënten van De Amer-
poort geeft veel voldoening. Kortom een ontzet-
tend leuke en veelzijdige plek om als vrijwilliger te 
werken. Dus mocht je vrijwilligerswerk zoeken, we 
hebben nog mensen nodig in het winkeltje!

Mieke Klawer

Hoi iedereen, ik ben afgelopen oktober begon-
nen als weekendbeheerder op de Brinkhorst. Ik 
heb Dier- en Veehouderij gestudeerd op de HAS 
in ‘s-Hertogenbosch. De Natuurboerderij is een 
nieuwe uitdaging om op een andere manier met 
dieren te werken. 

Het afgelopen jaar was ik in Nieuw-Zeeland, hier 
heb ik gewerkt op een schapenbedrijf. Mijn plan 
was om in Nieuw -Zeeland te blijven voor onbe-
paalde tijd. Maar corona heeft, net als bij vele 
anderen, roet in het eten gegooid. Vanuit mijn 
hostel in Nieuw-Zeeland heb ik in het midden van 
de nacht kunnen solliciteren bij de Brinkhorst! 
Dit was een hele nieuwe ervaring.

Ik houd graag van aanpakken en zal vaak bezig zijn 
op de boerderij. Maar ik houd ook enorm veel van 
een leuk gesprek. Dus spreek me vooral aan, want 
ik wil graag iedereen leren kennen!

Marieke Janssen

BRINKHORSTERS AAN HET WOORD

De avond komt nabij met rasse schreden. 

Je ziet de zon langzaam ondergaan.

Het begint zachtjes te regenen. 

De man keek er vreemd van op. 

Op dat moment begon het nog

harder te regenen. 

De man wilde nu snel naar huis toe, 

naar de vrouw en de kinderen. 

Maar ja, wat heb je te willen, 

het is al bijna december. 

Sint Nikolaas en Kerst staan voor de deur. 

Hij dacht op dat moment:  

Zouden we dit jaar dan toch een witte 

Kerst krijgen? 

Maar de natuur is iets dat niet te 

voorspellen valt, het geeft en neemt.

Maar toch, het doet me wel iets want het 

onvoorspelbare van moeder natuur is en 

blijft schitterend toch?

Peter de Ruiter
Vrijwilliger in ons winkeltje ‘t Brinkeltje’

Gedicht

een geit en een schaap 
5 maanden min 5 dagen zwanger zijn? 

De jongen staan binnen een half uur
bij moeder te drinken.

Wist je
 dat ...

Tot de volgende keer !


