
Waar zijn we mee bezig? 
Hieronder geven we per maand kort weer waar we mee bezig zijn. 
De laatste maand staat telkens bovenaan. 

April 2020 

Op 18 april was er opnieuw sprake van brand, dit keer in een stapel houten schotten. Ook dit keer is het 
sterke vermoeden van brandstichting aanwezig bij de politie en brandweer en gaat men het onderzoeken. 
De schade is gering, maar het kost tijd en energie, die we liever aan andere zaken besteden. 
In overleg met de politie werken we aan een aantal veiligheidsmaatregelen. 

We zijn op dit moment druk bezig met het opbouwen van de bijenstal en het 
aanpassen van de huisvesting van de konijnen en de cavia’s. Bij de cavia’s 
verwachten diverse vrouwtjes jongen die vanaf begin mei kunnen worden 
geboren. Bij de konijnen hebben we veel sterfte gehad door een combinatie 
van enerzijds stress (branden), sommige konijnen werden te veel geknuffeld 
door de kinderen en een aantal mannetjes hadden onderling ruzie. 
Het veulen is opgehaald en we zijn in afwachting van een 2-tal ruinen. 

Er wordt momenteel ook volop gewerkt in de bloementuin, het 
voedselbos, de boomgaard en de bessengaard. 
Zo zijn er aan de rand van het voedselbos, langs het grindpad een 60-tal 
laagstam fruitbomen aangeplant. Dit betreffen zogenaamde 
“misbaksels” die anders vernietigd zouden worden. 
Ook het werk in de moestuin begint weer, zodat er in de komende 
maanden weer groente verbouwd wordt voor dier en mens. 

De gemeente heeft de werkzaamheden ter voorkoming van wateroverlast uitgevoerd. Op dit moment is er 
alweer sprake van droogte, maar dat was nog maar een paar weken geleden wel anders. 

Door het verlengen van de maatregelen van de Coronacrisis hebben we alle activiteiten en acties die we dit 
voorjaar wilden doen moeten uitstellen. Het is jammer, maar helaas niet anders. We werken wel door. 

Maart 2020 

Een maand van uitersten voor ons. De invloed van de Corona-crisis deed zich gelden. Aangezien ons terrein 
niet kan worden afgesloten en ook als park gebruikt wordt, is besloten dat we als kinderboerderij dicht zijn, 
maar als park geopend. Mensen mogen dus wandelen, bij de dieren kijken enz., mits ze zich aan de 
richtlijnen van het RIVM houden, maar kunnen geen koffie/thee enz. krijgen, aangezien de horeca gesloten 
dient te zijn. Ook de cliënten van Avelijn en de leerlingen van de Elimschool blijven thuis. De stages gaan 
vooralsnog wel door. Door de Coronacrisis haakte ook de één na de andere organisatie af voor NL-doet. Het 
was de bedoeling dat op vrijdag 13 maart een grote groep leerlingen van Reggesteyn en De Meander ons 
zouden helpen met heel veel verschillende werkzaamheden. Dat ging helaas niet door, veiligheid voor alles! 

Helaas overleden deze maand onze beide Göttinger Mini Varkens 
Mowgli en Balou. Begin maart vonden we Mowgli ( het kleinste 
varkentje) ’s morgens liggend in de weide, hij was gevallen en kon 
niet meer overeind komen. De dierenarts constateerde dat hij 
helemaal onderkoeld was (het was erg koud die nacht) en 
adviseerde hem om hem te laten inslapen. Door de dood van 
Mowgli ging het ook niet goed met Balou, hij miste hem 
ontzettend, ging steeds slechter en langzamer eten. Hij had er 

duidelijk geen zin meer in. We waren al aan het kijken naar een nieuw maatje voor hem, toen het eind 
maart in één keer veel slechter met hem ging en de dierenarts adviseerde ook hem te laten inslapen. Kans 
op goed herstel was heel gering.  



Een maand van uitersten ook omdat we op zondagavond 15 maart gebeld 
werden dat er brand was uitgebroken op het terrein. Bij aankomst was de 
brandweer bezig de brand te blussen. Het sterke vermoeden was meteen 
brandstichting door politie en brandweer. Men heeft de zaak in onderzoek. 
Door de brand is er met name schade aan de bouwkeet die Hegeman 
beschikbaar heeft gesteld. Zelf hebben we eigenlijk geen schade. Maar we 
missen onze ruimte voor het binnen kunnen drinken van koffie en thee. 
Momenteel improviseren we dus. 

Een maand van uitersten ook omdat eindelijk de uitspraak van de Raad van State binnenkwam. De 
gemeente heeft gelijk gekregen van de rechter, dus we kunnen nu echt gaan bouwen. Omwonenden 
kregen op 2 punten gelijk die de gemeente inmiddels al had hersteld op verzoek van de Raad van State. 
We gaan de komende weken bekijken op welke wijze we de bouw kunnen opstarten. Is toch wat onzeker 
door de Coronacrisis. We gaan in ieder geval met de voorbereidingen starten. 
We hebben figuurlijk de vlag uitgehangen, gezien de crisis en de brand is het feestje uitgesteld. 

Februari 2020 

We hebben erg veel wateroverlast op het terrein. In de praktijk vangen we niet 
alleen ons eigen water op, maar ook het water uit de buurt. We liggen lager en 
alles stroomt het terrein op. Het hele terrein waar de parkeerplaats moet komen 
staat onder water. De vijver zit helemaal vol, evenals de wadi en de sloten. 
Contact opgenomen met de gemeente, na een bezoek is inderdaad de 
constatering dat er iets moet gebeuren. Afwateringssloot zal worden uitgediept 
en de buis zal lager worden gelegd.  

Deze maand kwam ook eindelijk het grindpad gereed 
vanaf de inrit bij de Gamma naar de Lijsterweg. 
De cliënten van Aveleijn hebben de afgelopen weken 
goed meegeholpen en dat heeft tot dit mooie resultaat geleid. Het pad zullen 
we dan ook Aveleijnpad gaan noemen met een mooi bordje erbij. 

Door de wateroverlast kunnen we op het terrein niet zoveel doen. We hopen 
maar dat de bomen, struiken en planten er geen schade van ondervinden. 

We zijn qua huisvesting druk bezig met de kippenren, het kippenhok en de 
volière. Ook komt er een ren met 2 vakken naast het toekomstige terras, waar 
we kunnen wisselen met dieren. Voorlopig komen hier even de krielkippen. 

Januari 2020 

We hebben een aantal nieuwe cliënten van Aveleijn op het terrein. Ze zijn 
deze maand vooral bezig met het verkennen van het terrein, het verzorgen 
van de dieren en het maken van nestkastjes voor de bomen langs de 
Lijsterweg enz. Ook gaan ze bezig met het verwijderen van het blad en met 
het grindpad. Ze hebben er zin in en wij zijn er blij mee. 

We zijn deze maand begonnen met het uitwerken van de plannen voor de 
kippenren/volière/nachthok en voor de bijenstal. We beginnen binnenkort 
met de bouw ervan. 

Nadat de gemeenteraad in december 2 kleine dingen (parkeerplaatsen en 
waterberging) heeft aangepast op verzoek van de Raad van State, hebben 
de omwonenden weer een maand de tijd gekregen om te reageren. 
Men is akkoord met de wijzigingen, er zijn nog wel weer een aantal opmerkingen gemaakt, maar er komt 
geen nieuwe zitting. Dus het is nu afwachten wanneer de uitspraak komt. In principe is de termijn 6 weken, 
dus dan zouden we half maart de uitslag binnen hebben. We hebben er een goed gevoel over na de zitting 
eind oktober en het feit dat de gemeente in de gelegenheid is gesteld om 2 foutjes te herstellen, maar je 
weet het nooit. 


