
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo Allemaal, 

Welkom bij deze 1
ste

 nieuwsbrief in 2020 van de kinderboerderij. 

Onze nieuwsbrieven zullen met regelmaat verschijnen. Op deze manier willen we jullie op de hoogte 

houden van alle nieuws en weetjes van de kinderboerderij. 

Rhinovirus 

Het voor paarden besmettelijke Rhinovirus is 

enige tijd geleden net over de grens in 

Duitsland uitgebroken.  

Vanwege het besmettingsgevaar heeft de 

kinderboerderij een aantal preventieve 

maatregelen genomen voor onze pony’s en 

ezels. Zo ligt er een ontsmettingsmat voor de 

ingang en mogen de pony’s en ezels tijdelijk 

niet geaaid worden. 

Voor meer informatie, ga naar onze website.  

 

Terugblik op Rosorum bij kaarslicht 

In 2018 kon Rosorum bij kaarslicht helaas niet doorgaan. Maar afgelopen jaar hebben we dit 

evenement gelukkig weer kunnen organiseren. Onze bezoekers konden zittend op het stro 

luisteren naar de verhalen verteller, heerlijk in de stal met de dieren op de achtergrond. De 

bezoekers konden lekkere pannenkoeken eten, gezellig samen knutselen of broodjes bakken en 

een kerstwens in de boom hangen. Ondanks het regenachtige weer waren er veel bezoekers. Wij 

vonden het erg gezellig en mooi om het jaar hiermee af te sluiten. Namens de kinderboerderij 

willen wij onze bezoekers, sponsoren en vrijwilligers bedanken voor het afgelopen jaar. Want 

zonder jullie kunnen wij niet bestaan. Dit jaar hopen wij iedereen weer terug te zien voor een 

leuk bezoek aan de kinderboerderij. 

 

 

 

 

 

 

Dier van de maand: 

Geit, Emma  

Ras: Toggenburger 

Kenmerken: Emma heeft een  

bruine vacht met witte  

accenten. En korter haar  

vergeleken met haar zus (Ella).  

Karakter: Emma is heel rustig, nieuwsgierig en 

komt graag even gedag zeggen.   

  

Wil je Emma of een ander dier sponsoren?  

Dat kan, ga voor meer info naar onze website. 
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https://www.kinderboerderijrosorum.nl/preventiemaatregelen-ivm-rhinovirus/
https://www.kinderboerderijrosorum.nl/sponsor-een-dier/


       
 

 

NLDoet 

Dit jaar doen we weer mee ! Het Oranje fonds organiseert op 13 en 14 maart weer  

NL Doet, dit is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Deze actie zet 

vrijwilligerswerk weer in de spotlight en nodigt iedereen uit om een dagje te komen  

helpen.  

De klussen van dit jaar op de kinderboerderij zijn het opknappen van dierverblijven, van de 

bovenwei en de aanleg van een waterloop in de speeltuin. Wil jij zaterdag 14 maart (met je vrienden, 

familie of collega’s) ons komen helpen? Super, meld je dan aan bij onze klus op de website van NL 

Doet.  

 

 

Jantje beton 

 

Van 2 t/m 7 maart is het weer zover.  

De vrijwilligers van de kinderboerderij 

lopen deze dagen in een aantal wijken 

rondom de kinderboerderij in Zevenaar 

collecte. De ene helft van de opbrengst gaat 

naar onze kinderboerderij en de andere 

helft naar projecten van Jantje Beton.  

Dankzij de opbrengst van deze collecte, 

sponsoring en andere campagnes kunnen 

wij de kinderboerderij onderhouden en 

verbeteringen aan brengen voor onze 

dieren en bezoekers. Wij zijn erg blij met 

iedere bijdrage. Dus wie weet, tot snel! 

 

Activiteit: Verwen dag voor onze 

konijnen en cavia’s 

Woensdagmiddag 26 februari tussen 14.30 en 

16.00 uur organiseren wij een activiteit.  

Deze middag gaan we van alles knutselen 

voor de cavia’s en konijnen zoals leuke 

knabbel speeltjes en andere lekkernijen.  

En daarna gaan we deze ook geven aan onze 

dieren en gezellig met ze knuffelen.  

Je mag natuurlijk ook wat maken voor je 

eigen knaagdieren.  

Kosten voor deze activiteit: € 2.00 

Aanmelden voor deze middag kan via onze 

mail: info@kinderboerderijrosorum.nl  

 

Lammetjes  

Vanaf half maart breekt een spannende 

periode aan. Wij verwachten onze eerste 

lammetjes van dit jaar. Onze drachtige 

schapen en geiten staan in de knuffelwei. Dit 

is de doorloop weide naar de speeltuin. De 

dieren hebben via deze wei toegang tot hun 

stal. Vanaf 1 maart is deze weide gesloten 

i.v.m. het aflammeren. Pas nadat alle 

lammetjes geboren zijn, gaat de weide weer 

open. Tijdens deze periode zullen ze te zien 

zijn door de ramen in de stal of als je langs de 

weide op loopt. 

 

 

Geboorte nieuws 

Onze cavia Mila is 4 februari bevallen van 3 

gezonde baby’s, 2 jongens en 1 meisje. Wist 

je dat baby cavia’s ook ‘biggen’ worden 

genoemd, net zoals bij varkens. Een jongen 

heet een ‘beertje’ en een meisje een 

‘zeugje’. Mila en haar baby’s zijn de 

komende weken te zien in de Schaapskooi 

(het gebouw links bij binnenkomst).     

https://www.nldoet.nl/klus/opknappen-dierverblijven-en-aanleg-waterloop-de-speeltuin
mailto:info@kinderboerderijrosorum.nl

