Kinderboerderijnieuws SKIK
Terug na vakantie
De vakantie is weer voorbij dus ook weer een nieuw school-SKIK-jaar.
IN SKIK is de vakantietijd altijd een tijd van elkaar vervangen. Dieren kunnen nu eenmaal niet zonder de
zorg van onze vrijwilligers. Soms een heel gepuzzel omdat de vaste WIO-groep op de maandag ook 3
weken op vakantie gaat. Onze vrijwilligers mesten dan met elkaar alle hokken uit. Ook het groen moet
gewoon onderhouden blijven dus de groenploeg is de hele vakantie door gegaan. In de zomermaanden is
er daarnaast heel veel gebeurd. De weide is ondanks de droogte opnieuw gedraineerd, ingezaaid en
natgehouden door heel veel inzet van onze mensen. Daarom ligt er nu een prachtige grasmat waar we
best trots op zijn. De geschilderde ruif staat ook weer op z’n plek en heeft een prachtige nieuwe houten
opvangbak gekregen voor het hooi, dat anders op de grond terecht zou komen. De jonge kalkoenen
hebben een noodverblijf gekregen en zijn inmiddels flink gegroeid . Ze kunnen bijna naar een nieuwe
eigenaar. De lammeren groeien ook goed op en de jonge bokjes en rammetjes zijn inmiddels verhuisd naar
een ander adres omdat ze geslachtsrijp zijn geworden. Achter de schermen wordt volop gewerkt aan de
plannen voor de nieuwe uitbreiding van de kantine/ontmoetingsruimte en ook het plan voor het nieuwe
bijenverblijf ligt klaar. De educatiewerkgroep is weer bijeen geweest om weer een mooi aanbod naar de
scholen te kunnen doen en zo mogelijk nog meer kinderen en leerkrachten te bereiken. Alle dieren zijn
bekapt en tweemaal ingeënt zoals dat hoort. En zo kan ik nog wel even doorgaan…
SKIK is een bruisende organisatie waar we trots op zijn maar waar veel werk is en niets vanzelf gaat. We
hebben veel handen nodig en gelukkig kunnen we blij zijn met veel enthousiaste vrijwilligers die iedere
keer weer klaar staan voor de dieren en voor elkaar! Ik wil daarom iedereen heel hartelijk bedanken voor
al die uren extra inzet in de vakantietijd!
Vrijwilligers bedankt met BBQ en excursie Hessing
Dat het heel leuk is om vrijwilliger van SKIK te zijn is u vast al bekend. Wij verwennen onze vrijwilligers
graag eens op z’n tijd. Dat doen we meerdere keren per jaar. We starten of sluiten af met onze jaarlijkse
BBQ. Dit jaar was Pé Rood bereid om het BBQ-schort voor te hangen en ons te voorzien van het heerlijke
gebraden BBQ-vlees van slagerij Burger. Omdat het weer wat onzeker was afgelopen zaterdag zaten de
gasten binnen en stond de BBQ-kok buiten. Slechts enkele spatten werden opgevangen door de paraplu.
We hadden een heerlijk smakelijk aangeklede maaltijd van vele salades verzorgd door onze eigen
vrijwilligers. We zaten gezellig met elkaar om een hele grote tafel en het smaakte voortreffelijk.
We hadden veel informatie uit te wisselen want vooraf aan de BBQ hadden we een interessante excursie
in het groentensnijbedrijf van Hessing in Zwaagdijk-Oost. Om half 3 stond de secretaresse Caroline van
Hessing klaar om ons op een boeiende manier alles te vertellen over het familiebedrijf van de familie
Hessing uit Broek op Langedijk. Het verhaal van Caroline werd met veel passie en enthousiasme via een
powerpoint aan ons verteld. Hoe is het mogelijk dat vader Hessing, inmiddels 81 jaar zo’n megabedrijf
heeft laten ontstaan. Zijn kinderen zijn ook actief in het bedrijf en zelf komt hij er nog dagelijks. Hessing is
steeds aan het vernieuwen en uitbreiden en de locatie op het WFO-terrein is eigenlijk alweer te klein. Ook
gooit het bedrijf zo weinig mogelijk voedsel weg. De voedselbanken profiteren van de overgebleven
groenten en uit het afvalwater wordt zelfs veevoer gewonnen. Daarnaast is men zich ook bewust van het
plastic verpakkingsmateriaal en waar mogelijk wordt ook al afbreekbaar plastic ingezet. Na het verhaal van
Caroline gingen we de werkvloer op in witte plastic gewaden, handschoenen, haarnetjes en schoenen over
onze eigen schoenen met stalen neuzen. In een temperatuur van 3 graden gingen we het hele bedrijf door.
Ongelooflijk wat daar gebeurt. Van het wassen, snijden en verpakken van de groenten, tot het uitrijden
van de kisten vol met orders richting de vele vrachtrijders. Hessing werkt 24 uur per dag, non-stop 7 dagen
in de week om de groenten in allerlei variaties vers op tafel te krijgen bij de klant. Een grote prestatie ook
voor de werknemer op de werkvloer want in een temperatuur van 3 graden is het niet altijd even
aangenaam. We weten dat deze excursie best heel uniek was want Hessing wil het personeel niet langer
storen tijdens hun werkzaamheden. Caroline wilde ons als ‘verre buur’ een exclusieve rondleiding geven
waar wij natuurlijk heel blij mee waren. Hessing mag trots zijn op zo’n kanjer van een secretaresse want zij
promoot ‘haar bedrijf’ met passie en liefde!
Wij willen Caroline nogmaals héél hartelijk danken voor de interessante rondleiding die wij als
vrijwilligers van SKIK mochten beleven. Ook wij zijn trots op zo’n mooi bedrijf in onze ‘achtertuin’!
En ook Pé Rood bedankt voor jouw spontane inzet voor SKIK!
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