Stichting Kinderboerderij Diemen
Stichting Kinderboerderij Diemen wenst u
een gelukkig nieuwjaar
2020 Een jaar dat in het teken zou staan van mooie sportevenementen, festivals en
economische groei. Maar de realiteit laat echter zien dat 2020 een bewogen jaar is geweest dat
met name in het teken heeft gestaan van de Corona pandemie. Een jaar waarin alles dat zo
normaal leek plotseling niet meer zo normaal bleek te zijn. We raakten deels onze vrijheid van
beweging en omgang kwijt. Thuis werken en niet naar kantoor, kinderen thuis ondersteunen
met lesgeven. Sportscholen, dierentuinen, de bruine kroeg en ga zo maar door waren niet meer
vanzelfsprekende verzetjes waar je even de gedachten kon verzetten. Velen zijn direct of
indirect geraakt door de pandemie en hebben nog steeds te maken met de gevolgen hiervan.
Eenzaamheid en onzekerheid en zelfs verlies kwamen hiervoor in de plaats.
Toen we in maart 2020 de poorten van de kinderboerderij
sloten hadden we nog de illusie dat dit voor een korte
periode zou zijn. Inmiddels weten we wel beter en is de
poort tot op heden nog voor het publiek gesloten. Gelukkig
is de ligging van de kinderboerderij dusdanig gunstig dat er
vanaf de buitenkant ook genoeg interactie plaats kan
vinden tussen mens en dier. Dat merken we ook goed en
met regelmaat staan de dieren bij de omheining om even
een lekkere aai te halen of gewoon uit nieuwsgierigheid. Ook onder de vrijwilligers was het
passen en meten om te voorkomen dat zij elkaar niet zouden besmetten. De anderhalve meter
toepassen terwijl je gezamenlijk de boerderij en de dieren moet onderhouden valt niet altijd
mee. Bij het enten van de dieren of behandelen van de hoeven van de paardjes en de ezel is
toch altijd de verzorger aanwezig omdat deze de dieren het beste kent. In deze tijd is een
kriebelhoestje of een lopende neus al genoeg om maar even niet naar de boerderij te komen.
Daarmee is de druk af en toe wel wat hoog geweest maar hebben de vrijwilligers het tot op
heden nog steeds weten te klaren en zijn de dieren niets te kort gekomen.
De tijd is ook benut om zoveel mogelijk onderhoud uit te
voeren om alles weer gereed te hebben als de boerderij
weer open gaat. Er is een drainage aangebracht op de
zandvlakte zodat de dieren daar weer lekker met droge
voeten kunnen lopen. De binnen volière is vergroot zodat
de vogeltjes wat meer leefruimte hebben gekregen.
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De betrating is opgeknapt omdat er her en der nogal wat
flinke bulten en kuilen waren ontstaan. Er is extra
verlichting in de stal aangebracht en natuurlijk zijn er ook
altijd genoeg herstel en schilderwerkzaamheden te doen.
Ondanks dat 2021 nog lang in het teken zal blijven staan
van Corona hoop ik dat we onze vrijheden dit jaar weer
terug krijgen. Dat we elkaar gewoon de hand mogen
schudden of een knuffel. Dat we niet bij iedere beweging moeten denken of we wel voldoende
afstand bewaren tot anderen. Dat we weer kunnen genieten van al het mooie in het leven en
weer denken aan vakanties, bezoekjes aan festivals en natuurlijk een bezoek aan de
kinderboerderij.
Tot die tijd kunnen we niets anders dan ons houden aan de richtlijnen en hopen dat de inenting
straks een eind maakt aan deze pandemie. Laten we goed om ons heen kijken en goed op
signalen van eenzaamheid en depressie letten. Zelf heb ik
het geluk dat ik gezegend ben met een viertal gezonde
kinderen en een lieve vrouw. Terwijl mijn zoontje luid
lachend op dit moment alle blauwe boeken uit de kast
trekt omdat dit een online opdracht is van zijn meester
besef ik dat er voor velen op dit moment weinig te lachen
valt. Zo staan geluk, verdriet en pijn in schril contrast met
elkaar en hoop ik dat geluk en liefde binnenkort voor
iedereen de boventoon zal voeren.
Gelukkig 2021.

Namens het bestuur,
Ron van Koningsveld
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