Marga Boukens

Waarom bent u op dit moment op de kinderboerderij?
Op de donderdagmiddag ben ik altijd bij SKIK, samen met Anka, en als vrijwilligers verzorgen wij dan de
dieren, houden toezicht en zorgen dat het er hier netjes uitziet. Het verzorgen van de dieren houdt in dat
wij ze voer geven zowel in de boerderijschuur als op de weiden en in de buitenverblijven.
Wij kijken of er nog genoeg drinken voor ze is, hoe het verblijf eruit ziet, of daar nog iets aan moet
gebeuren en bijzonderheden die ons ergens opvallen worden gemeld en er wordt dagelijks een logboek
bijgehouden. Verder zijn wij er voor het contact met de bezoekers, maken een praatje met hun, kunnen
wat vertellen over de dieren en wij kijken of er kinderen zijn die de dieren wat te eten kunnen geven zoals
wat groenvoer of een wortel, wat ze altijd heel leuk vinden. Maar wij kijken ook of de bezoekers met
respect met de dieren omgaan, ze niet achterna rennen, of ze de dieren voorzichtig behandelen, want de
dieren staan hier voorop.
Waarom heeft u zich aangemeld als vrijwilliger?
Dat is alweer een tijdje terug, want ik doe dit vrijwilligerswerk bij SKIK al sinds 2010.
Op dat moment had ik niet zo veel om handen en ik ben een dierenliefhebber en graag onder de mensen
dus ben ik dit gaan doen.
Wat mist u nog op de kinderboerderij?
Nou ik vind het eigenlijk wel goed zo, ze hebben het wel eens over varkens maar of dat wat is weet je pas
als ze er zijn.
Heeft u voorkeur voor een dier?
Ik hou van alle dieren, maar de konijnen die zijn wel erg
aanhankelijk en aaibaar hoor.
Wilt u nog iets zeggen over de kinderboerderij?
Ik vind dat het er mooi uitziet hier bij de kinderboerderij, alles
is goed verzorgd. Er worden veel activiteiten georganiseerd en
ook voor scholen wordt veel gedaan. Wat mij wel opvalt is dat
er vergeleken met een paar jaar terug minder kinderen van de
overkant (scholen) spontaan na schooltijd langs komen om wat
mee te helpen, dat was altijd zo leuk, we gingen dan ook met
ze limonade drinken en ze kregen wat lekkers en dat mis ik.
Bedankt Marga!

