NIEUWSBRIEF Voorjaar/Zomer 2020
De eerste Corona golf is achter de rug. We hebben hier met steun van een ieder goed onze
weg in gevonden. We hopen dat het ergste achter de rug is en dat we het vizier kunnen richten
op het ‘nieuwe’ normaal.
De dagbesteding is weer volledig begonnen, zowel voor de kinderen als volwassenen.
Het logeerweekend met de volledige groep gaat in augustus weer beginnen.
Hier op de boerderij houden we de anderhalve meter afstand en regelmatig wassen van de
handen in stand.
Ondanks deze aparte periode, zijn we in het voorjaar doorgegaan met de vele
voorbereidingen in de moestuin. Door de geweldige inzet van de deelnemers kunnen we nu de
eerste groenten oogsten. Vers uit de tuin, onbespoten, te koop voor een ieder, in ons winkeltje.
Net als de verse eitjes van de kippen…
Ook op en rondom het erf hebben we het nodige gedaan. Het gras is hersteld en ligt er weer
groen bij. Er kan weer op gevoetbald worden en geluierd!
Ook zijn we achter de schermen druk bezig geweest betreft de zorg voor de deelnemers, de
dieren en de invulling zomervakantie.
Jammergenoeg konden we de groepuitjes niet door laten gaan maar… wat in het vat zit,
verzuurd niet oftewel zodra het kan gaat het alsnog gebeuren 😊
GEBOORTE EN NIEUWE DIEREN
Geboorte dieren:
7 geitjes zijn er totaal geboren op 7, 8 en 9 maart. 4 bokjes en 3 geitjes. De 3 geitjes mogen op
de boerderij blijven. Inmiddels zijn er 5 volwassen geiten en de 4 bokjes al verkocht, zodat we
nu een kudde hebben van 10 geiten en 2 bokken.
Er zijn al kinderen die zich hebben aangemeld om voor deze geitjes te gaan zorgen. Een eigen
verzorgingsgeit is natuurlijk enorm leuk en waardevol voor zowel het kind als het dier. Maar
ook voor de volwassen deelnemers kan het o.a. plezier en rust geven.
Er zijn ook cavia’s geboren. Heel veel. Dat krijg je als je de natuur z’n gang laat gaan. We
hebben nu 6 mannetjes en 8 vrouwtjes. Mocht je iemand weten die graag een cavia wilt
hebben, laat het ons weten!
Aanschaf nieuwe dieren op de boerderij:
Voor Sarah en Toontje wilden we een soortgenootje en dat is gelukt.
Willeke, een Zeboe koe kalfje. Inmiddels al een maand bij ons. Wordt met de fles opgevoed.
Mede gedaan door de deelnemers. Willeke heeft duidelijk een eigen willetje. Ze is stoer,
ondeugend naar de andere dieren, wil ook gras eten net zo als de andere dieren, kan enorm
mooie bokkesprongen maken, als ze geen zin heeft om terug naar de stal te gaan gaat ze er
gewoon bij liggen, kan enorm snel haar fles leegdrinken en houdt echt enorm van knuffelen.
En dan Mia. Mia is de zus van Toontje. Ze is 10 jaar oud. Ze lijken zeker op elkaar. Mia is
rustig. Direct vanaf het eerste moment werd ze geaccepteerd door de andere dieren. In eerste
instantie bleef ze dichtbij Toontje maar gaandeweg neemt ze haar eigen pad. Ze houdt erg van
knuffelen en worteltjes. Liefst gesneden.

RENOVATIE KAPSCHUUR
Zoals een ieder heeft kunnen zien is er druk gewerkt, de afgelopen maanden, om de vroegere
sloopschuur om te toveren tot een mooie kapschuur. De muren zijn blijven staan, de kap is er
opnieuw opgezet. Verlichting is aangebracht en kozijnen, muren en deuren geverfd. We zijn
er trots op hoe de schuur is geworden. Volgens ons zeer passend op het erf.
Alle dank voor de mannen die ons zo goed hebben ondersteund en meegeholpen.
De komende periode zal bestaan uit het inrichten van de schuur, zodat de deelnemers hun
fietsen hier kunnen stallen. Ook wordt hier hooi en stro opgeslagen en zullen de balance bikes
en skelters met de aanhangers er geplaatst worden.

ZOMERVAKANTIE 2020
De zorgboerderij sluit twee weken in de zomerperiode. Dit is week 30
en 31. Vanaf vrijdag 17 juli tot en met zondag 2 augustus. ( dus geen
zaterdag groep op 18 juli).
Maandag 3 augustus gaan we weer van start met de jongerengroep.
De zomerplanning voor de jongeren is gemaakt.
Er zijn nog enkele plaatsjes vrij voor kinderen uit de kindergroep.
In week 28 op maandag / woensdag en week 33 op maandag/dinsdag. Mocht uw kind daar
gebruik van willen maken laat het ons snel weten want vol = vol.
(de dagen zijn van 10.00 uur tot 16.00 uur)
Volwassen deelnemers:
De volwassen deelnemers zijn 3 weken vrij. Vanaf vrijdag 17 juli tot en met zondag 9
augustus. (week 30, 31 en 32)
Maandag 10 augustus zal weer de eerste werkdag zijn voor de volwassenen.
Ons eerste logeerweekend, met de gehele groep, is op vrijdag 21 augustus 17.00 uur tot en
met zondag 23 augustus 17.00 uur en zal vervolgens elke 4 weken weer plaats vinden.

Namens het team van de Peppelhoeve
Jan en Ingrid

Voor leuke foto’s van de nieuwe dieren en informatie over de
heerlijke groenten die geoogst kunnen worden, dus te koop… volg
ons op facebook De Peppelhoeve

