Maarssen, voorjaar 2013

Beste dierenvriend,
Het is weer lente! Op kinderboerderij De Vechtse Hoeve zijn de eerste biggetjes al geboren en we
verwachten er nog meer. Ook komen er over niet al te lange tijd lammetjes, kalfjes en kuikentjes bij. Het is
dan ook volop genieten met al dit nieuwe leven. Iedereen is van harte welkom om onze jongste bewoners
te komen bezoeken. De kinderen mogen ze naar hartenlust knuffelen en papa’s, mama’s, opa’s en oma’s
kunnen in het zonnetje genieten van een kopje koffie met iets lekkers.
Er is altijd van alles te beleven op De Vechtse Hoeve. Naast het Paasfeest op tweede paasdag en het Schaapscheerdersfeest, kun je iedere dag tussen de Kune Kune varkens lopen terwijl zij in hun modderpoel badderen - de biggetjes
spartelen er het liefst de hele dag in rond! Ook kun je spelen in de speeltuin of dieren te eten geven met voer dat
voor een klein bedrag bij ons te koop is. Of kom de verjaardag van je zoon of dochter op de kinderboerderij vieren.
Het directe contact met de dieren is ontzettend leuk: voor jong, oud én voor de dieren.
Wij zorgen er dagelijks voor dat de bewoners van de kinderboerderij zo natuurlijk en veilig mogelijk kunnen leven en
opgroeien. Dat vinden wij namelijk erg belangrijk, maar dat gaat niet vanzelf. Gelukkig worden wij jaarlijks financieel
gesteund door de gemeente. Deze bijdrage is helaas bij lange na niet genoeg om alle kosten te dekken. Sinds 2012
heeft de Gemeente Stichtse Vecht alle subsidies met 7,5 procent gekort en ook op de verzorging van het groen wordt
bespaard. Dit betekent dat we als kinderboerderij minder van de gemeente ontvangen en er tegelijkertijd meer onderhoud bij krijgen. Al met al zijn wij daardoor steeds meer aangewezen op de omzet van ons winkeltje en de donaties
van bedrijven en particulieren. Bijvoorbeeld om het 220 meter lange hekwerk dat wij momenteel plaatsen te kunnen
bekostigen. Kortom: Wij hebben alle hulp hard nodig!
Met jouw hulp kunnen wij deze prachtige kinderboerderij in stand houden en kan jong en oud ervan blijven genieten.
Dus steun ons! Via een donatie of eenvoudigweg door eens een ijsje te komen eten. Want zelfs met zo’n klein bedrag
kunnen we al een pasgeboren biggetje weer van een maaltijd voorzien.
Alvast heel erg bedankt voor je steun - mede namens alle dieren - en graag tot ziens op De Vechtse Hoeve!
Met vriendelijke groet,
Chris Ester

PS: Ben je benieuwd welke dieren er bij ons rondlopen?
Kijk dan eens op www.kinderboerderijdevechtsehoeve.nl
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