Verslag uitgevoerde activiteiten 2019-2020
Dagelijkse activiteiten
In 2019 en 2020 zijn 30 volwassen vrijwilligers en 14 kinderen dagelijks
actief geweest met de verzorging van de dieren van de kinderboerderij. Het
betreft hier het s’ochtends openen en s’avonds sluiten van de kinderboerderij
waarbij de dieren verzorgd en gevoed worden.
Wekelijkse activiteiten
In 2019 en 2020 hebben 6 vrijwilligers wekelijks mest geruimd en afgevoerd.
Activiteiten 2019
In maart zijn 5 lammeren en 4 geitjes geboren.
Op 16 maart zijn tijdens NL-Doet vrijwilligers uit de omgeving actief geweest
met het onderhoud van hekwerken en beschoeiingen, het afdekken van de
kippenren, het gereedmaken van de pluktuin, snoeiwerk, en het bouwen van
een nieuw konijnenverblijf.
In april zijn de geiten, kippen, duiven en het paard ontwormd.
In mei zijn de schapen geschoren, ontwormd en ingeënt tegen Q-koorts en
zijn hun hoeven gekapt. De konijnen zijn ingeënt tegen 3 ziektes en de
paarden tegen tetanus.
In juni en juli waren konijnen te gast in konijnenhotel Pluis.
In augustus zijn rammen verkocht.
In september zijn de kippen duiven, overige vogels en het paard ontwormd.
De hoeven van de schapen zijn gecontroleerd.
Op 28 september hebben vrijwilligers uit de buurt tijdens Burendag groot
onderhoud uitgevoerd en grote schoonmaak gehouden.
In oktober zijn de schapen gedekt.
In november heeft onderhoud aan de waterleidingen plaatsgevonden en zijn
de stallen winterklaar gemaakt.
Activiteiten 2020
In februari zijn de fruitbomen gesnoeid en zijn de weiden met kalk bestrooid.
In maart zijn 4 lammeren geboren en is kunstmest gestrooid op de weiden.
De geplande NL-doet activiteit op 14 maart is wegens Corona gecancelled.

In april zijn de geiten, kippen, duiven en het paard ontwormd.
In mei zijn de schapen geschoren, ontwormd, ingeënt tegen Q-koorts en zijn
hun hoeven gekapt. De konijnen zijn ingeënt tegen 3 ziektes en de paarden
tegen tetanus en influenza. Tevens heeft de dierenarts de zoönosen-keuring
uitgevoerd.
In juni zijn de kippen, duiven en andere vogels ontwormd.
In juni en juli waren konijnen te gast in konijnenhotel Pluis.
In juli zijn de schapen gecontroleerd op uitwendige parasieten.
In augustus zijn rammen verkocht.
In september zijn de kippen duiven, overige vogels en het paard ontwormd.
De hoeven van de schapen zijn gecontroleerd.
Op 26 september hebben vrijwilligers uit de buurt tijdens Burendag groot
onderhoud uitgevoerd en grote schoonmaak gehouden.
In oktober zijn de schapen en geiten gedekt.
In november heeft onderhoud aan de waterleidingen plaatsgevonden, zijn de
stallen winterklaar gemaakt en is de medicijnkast opgeruimd.
Verder zijn gedurende 2019 en 2020 jam, walnoten en eieren verkocht,
nieuwsbrieven geschreven, zijn de website en social media onderhouden en
zijn plannen gemaakt voor nieuwbouw.

