Kinderboerderijnieuws SKIK
Zonnebloem in SKIK
In de laatste week van augustus ontvingen we als kinderboerderij een flinke groep van de Zonnebloem.
Jaarlijks vermaken de mensen zich in de kinderboerderij en genieten dan van een heerlijk moment met
elkaar. Het duo Karin Kunst en Ronald Boef zorgde voor de muziek en de mensen genoten van hun mooie
klanken, de dieren en de mooie locatie zowel binnen als buiten. Wat prachtig dat de kinderboerderij ook
geSKIKt is voor deze gezellige bijeenkomsten. Als kinderboerderij hebben we nog een leuk bedrag
ontvangen, verzameld door de genodigden van die dag. Dank jullie wel voor dit mooie bedrag en
waarschijnlijk tot volgend jaar!
Fonds Verstandelijk gehandicapten heet nu HandicapNL
Volgende week tussen 24 en 29 september (laatste week van september) komt de collectant weer aan de
deur. Als kinderboerderij SKIK organiseren wij deze collecte in Westwoud en Hoogkarspel. Voor die inzet
ontvangen wij 50% van de opbrengst, te besteden aan de doelgroep; mensen met en verstandelijke
beperking. Dat lukt bij ons altijd goed want er zijn veel mensen met een beperking actief in SKIK, onder
begeleiding van professionals. Zij verzetten voor ons veel werk en wij bieden hen een mooie dagbesteding
aan. Zo zijn beide partijen geholpen. Het Fonds verstandelijk gehandicapten gaat door onder een nieuwe
naam; HandicapNL. Zij zijn samen gegaan met het Revalidatiefonds. Wanneer u de collectant aan uw deur
krijgt weet u dus dat SKIK net als vele andere projecten in Nederland een deel van de opbrengst krijgt. We
zijn bezig met een nieuwe ontmoetingsruimte (ook weer voor deze doelgroep) en kunnen een extra
bijdrage dus goed gebruiken. Van harte aanbevolen!
Zorggroep van SKIK zwaait Piet uit
De laatste Zorggroep-vergadering was even anders dan al die voorgaande Zorgvergaderingen. De
Zorggroep is de groep die de beslissingen maakt over de dieren en de zorg en huisvesting van de dieren.
Er valt altijd heel wat te vergaderen. Het gaat over hoefjes kappen, ontwormen, Q-koorts-inentingen,
kwaliteit van hooi en stro, dekkingen, aanpassing aan hokken, keuze van zeldzame huisdiersoorten, UBNnummers, registratie etc.. U zult versteld staan dat in een kinderboerderij zoveel gecommuniceerd moet
worden. Je wilt dan graag met mensen om tafel die veel kennis en kunde meebrengen omdat zij ervaren
kinderboerderij-kennis hebben. Piet Ooteman is zo’n man van het eerste uur. Hij is in zijn werkzame
periode beheerder geweest van kinderboerderij de Waalrakkers in Hoorn. Toen Piet gepensioneerd was
kwam SKIK op zijn pad. Zijn kennis konden we goed gebruiken in het oprichtingsbestuur. Al die jaren
daarna heeft Piet tot vandaag zich ingezet in SKIK. Dat hebben we altijd enorm gewaardeerd. Ik weet dat
dit ook wel eens zweetdruppels en emoties heeft gekost want niet alles ging altijd van een leien dakje.
Piet heeft zijn kennis gelukkig weer doorgegeven aan de werkgroep maar met name aan onze nieuwe
jonge ‘hoofdboer’ Tim Wijsman. Hij verstaat zijn vak net als Piet. We hopen dat we Piet nog vele keren bij
SKIK in goede gezondheid zullen zien en dat hij ons nog met raad en daad zal bijstaan als dat nodig is. De
werkgroep gaat zonder hem verder. In de laatste zorgvergadering hebben we hem bedankt en ook zijn
vrouw Ank in de bloemen gezet. Tot slot wil ik Piet nogmaals héél hartelijk danken voor het vele werk
dat hij in die bijna 15 jaren voor SKIK heeft gedaan! Bedankt Piet! Je was goud voor SKIK!
Burendag zaterdagmorgen 22 september tussen 9.00u.-12.30u. Kom jij ook?
Dit jaar wordt de burendag op zaterdag 22 september gevierd. Wie voelt zich nu geen buur van SKIK?
Elk jaar doen we op deze dag, georganiseerd door het Oranjefonds klussen in SKIK. We ontvangen
iedereen om 9.00u met koffie en wat lekkers. We gaan door tot 12.30u. Dat vinden we lang genoeg. Er zijn
vrijwilligers van SKIK aanwezig om samen met u een onderhoudsklusje aan te pakken. We hopen op vele
handen… want vele handen maken nog steeds licht werk! Van harte welkom!!
Dierendag 7 oktober
Elk jaar wordt dierendag gevierd in het weekend voor of na 4 oktober. Dit jaar vieren we dierendag op 7
oktober. Hoe deze dag precies gaat verlopen is nog niet helemaal duidelijk. De evenementen-werkgroep
moet nog bij elkaar komen. We gaan zeker weer met de dieren aan tafel en vooraf is er ook een
dierendagviering in de kerk waarbij de dieren van SKIK, de huisdieren en knuffels van kinderen een plaats
zullen krijgen. Via de scholen, rotonde, website en facebook krijgt u meer informatie. Noteer 7 oktober
alvast in uw agenda want dit mag u niet gaan missen.
Website beheerder gevraagd
Vind je het leuk om de website van SKIK bij te houden? Reageer dan naar 564051. Wij vinden het leuk als
jij ons komt ondersteunen!
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