Piet Jong

Als je met Piet over de kinderboerderij begint dan ben je zomaar
niet uitgepraat met hem. Hij weet er zoveel van af en is zo’n
enthousiaste verteller.
Hieronder een korte samenvatting van wat Piet op onze vragen
antwoordde.

Waarom bent u op dit moment op de kinderboerderij?
Op de zaterdagmiddag ben ik tijdens openingsuren samen met Elly vaste vrijwilliger om de dieren te
verzorgen, toezicht te houden en om de bezoekers iets over de kinderboerderij of de dieren te vertellen.
Ik ben hier nu al 13 jaar actief, al wordt het door mijn gezondheid wel moeilijker, ik vind het nog steeds
erg leuk om te doen en om tussen de dieren te zijn. Soms als het knap weer is zit ik hier al om 6.00 uur
’s ochtends om van de dieren te genieten.
Waarom bent u hier vrijwilliger geworden?
Omdat ik zo ontzettend veel van dieren hou, in huis, om huis, hier, het maakt niet uit waar. Als ik
onderweg ben zoek ik altijd dier op. Ik kijk of er een kinderboerderij in de buurt is en ga daar dan naar
toe om er te kijken en om er te leren. Ik ben bij SKIK betrokken geraakt omdat ik ook vrijwilliger was in
Lutjebroek bij ‘De Woid’. Ik ken zoveel mensen, praat makkelijk en kon toen zoveel regelen bij de opzet
van de kinderboerderij en ik had al zoveel ervaring met dieren.
Wat mist u nog op de kinderboerderij?
Een hek om de vijver, dat vind ik zo belangrijk omdat het de veiligheid vergroot voor de dieren en voor
de kinderen. Dat schrikdraad dat er nu staat voldoet niet, vind ik, en er is hier al eens een mooi jong
geitje verdronken en meerdere keren zijn er dieren in het water terecht gekomen.
Hebt u voorkeur voor een dier?
Niet echt, ik hou van alle dieren. Maar ik ben nu 76
jaar en van jongs af aan, ik was nog geen 10 jaar,
had ik al konijnen, vooral die grote witte Vlaamse
Reuzen die zijn zo ontzettend mooi.
Wilt u nog iets zeggen over de kinderboerderij?
Het is ongelofelijk wat hier tot stand is gebracht, ik
vind het hier super en ontzettend mooi. Het is
fantastisch opgezet, veel enthousiaste vrijwilligers
en het ziet er allemaal zo verzorgd uit, zeker weten.

Bedankt Piet!

