Marja Wieffering

Waarom bent u op dit moment op de kinderboerderij?
Zoals je ziet ben ik aan het schilderen. Op dit moment ben ik met het informatiebord bezig die aan de
buitenkant van de boerderij komt te hangen rechts naast de ingang. In de huiskleur uiteraard,
glimlacht zij. Maar daarna heb ik ook nog een ander schilderklusje vandaag, want het mussenhotel
wat daar ligt (ik weet trouwens niet eens waar die normaal hangt) moet ook even een verfje hebben.
Koffietijd tijdens het interview dus het gesprek gaat in de kantine verder.
Vorig jaar heb ik nog de volière opgeknapt, die moest schoongemaakt worden en ik heb het plafond
geschilderd.
Waarom heeft u zich aangemeld als vrijwilliger?
Ik heb mij eigenlijk niet aangemeld, dat komt meer door mijn man. Die had zich bij de
kinderboerderij opgegeven om te komen helpen bij de NLdoet-dag. Ik had mij opgegeven bij het
Noorderlandhuis maar daar was ik niet nodig. Toen ik die dag bij mijn man kwam kijken ben ik
spontaan bij SKIK aan de slag gegaan met een verfklusje want dat vind ik leuk werk en zo heb ik
daarna bij SKIK al verschillende schilderklusjes gedaan. Ik heb puzzeltjes geschilderd en we zijn nu
bezig met het schilderen van een boerengolf die gebruikt gaat worden als er activiteiten zijn op de
boerderij.
Wat mist u nog op de kinderboerderij?
Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet, ik houd mij daar niet zo mee bezig.
Heeft u voorkeur voor een dier?
Goeie genade, wat een vraag. Als het maar geen ongedierte is want daar hou ik niet van.
Ik vind de geiten en de schapen wel leuk.
Wilt u nog iets zeggen over de kinderboerderij?
Wat ik heel bijzonder vind is dat er zoveel vrijwilligers aktief zijn, dat zoveel mensen zich inzetten
voor de kinderboerderij en dat soms meerdere keren per week.
Bedankt Marja!

