Loek Kroon

Waarom bent u op dit moment op de kinderboerderij?
Nou, op dit moment ben ik hier om de goten van de boerderijschuur leeg te
halen. Voorheen was ik als uitvoerder in de bouw gewend om de ladder op
te gaan, dus dit klusje is voor mij geen probleem. Eerder vanochtend heb ik
de rubberen afdichtingsstrips in de deuren van de nieuwe toegang weer
bevestigd want die waren verwijderd om ze netjes te kunnen schilderen.
Meestal ben ik hier wel meerdere keren in de week voor onderhoud en
beheer en altijd zie ik wel weer dingen die onderhoud nodig hebben. Ik maak
iets als het nodig is of onderhoud verdient, ook veelal samen met andere
vrijwilligers zoals Ton Hoogeboom die hier ook veel doet.
Waarom heeft u zich aangemeld als vrijwilliger?
Ik heb me helemaal niet aangemeld. Ik woon vlakbij de kinderboerderij en was
net in de VUT gegaan en ik wist dat men met de bouw van de kinderboerderij
begonnen was en ben op een dag gewoon gaan kijken en naar binnen gegaan.
Nou ik heb altijd in de bouw gewerkt en wist dat ze alle hulp konden gebruiken
en ik ben gewoon begonnen te helpen.
Wat mist u nog op de kinderboerderij?
Ik mis eigenlijk niks, maar wat ik wel graag zou willen is dat er hier meer deskundigen zouden zijn die zich met
de gezondheid en welzijn van de dieren zou bezighouden.
Heeft u voorkeur voor een dier?
Niet echt, ik vind de schapen heel sociaal en had niet verwacht dat die dat waren.
Ook de cavia’s en konijnen zijn mooie dieren.
Maar doordat ik vaak druk bezig ben met m’n klus kijk ik eigenlijk tekort naar de
dieren.

Wilt u nog iets zeggen over de kinderboerderij?
Het is toch prachtig dat wij in Hoogkarspel zo’n kinderboerderij hebben
en het is mijn drive om het mooi te houden.

Bedankt Loek voor je antwoorden en al jouw inzet voor SKIK!

