
 

Nieuws van  april 2020 

de Schaapskooi  
  

Wat een gekke tijd! De Schaapskooi is op dit moment gesloten. Toch gaat de 
lente gewoon door en de dieren moeten uiteraard gevoerd worden. We 
nemen jullie nog even mee naar de afgelopen Winterfair en  
hebben twee medewerkers van de Schaapskooi geïnterviewd.  
We hopen dat we gauw weer open zijn en veel meer nieuws 
kunnen maken! 
 

 

Winterfair 2019  
Het voelt met dit lenteweer alweer zo lang geleden.. de winterfair! Hier nog wat leuke foto’s..  

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

Is vooralsnog leeg.. 

Maar houd wel facebook in 

de gaten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lente en de dieren op dit moment 
Onze beheerder Dos is degene die op dit moment de dieren op de Schaapskooi verzorgd. Hij doet dit 

7 dagen in de week. Dit kost best wat tijd want het uitmesten van de stallen gaat ook gewoon door. 

Dan merk je eigenlijk wat een werk alle medewerkers verzetten!  

Het valt op dat het verlaten is. En stil.. 

En ook bij ons is het lente. Onze wilgenboom heeft mooie takken en de bloembollen komen uit. 

 

 

 

 

Het gaat goed met de dieren. Ze zullen het wel gek vinden dat het zo rustig is. Dos zet ze 

met mooi weer lekker buiten zodat o.a. de geiten even de benen kunnen strekken. Ze maken dan 

prachtige bokkensprongen! 

 

 

   

  



 

Wie ben jij?  

Ik ben Marco en ik ben 21 jaar. Ik heb 2 broers. Eén is 3 jaar ouder en de andere 3 jaar jonger dan ik 

ben. 

Ik hoorde dat je een hele bijzondere achternaam hebt. Hoe kom je daar aan? 

Ik heet Marco Fatels Fernandez. De eerste achternaam is van mijn vader en de 2de van mijn moeder. 

Mijn moeder komt uit Spanje en als kind van een Spaanse moeder krijg je altijd haar naam als 2de 

achternaam. 

Wat zijn je hobby’s? 

Ik zwem graag. Dit doe ik op zaterdag. Ik ga ook graag naar de zorgboerderij op zaterdag. Ik mag 

daar in een golfkarretje rijden en dan bijvoorbeeld de bomen water gaan geven. Verder kijk ik graag 

filmpjes op YouTube of een voetbal wedstrijd op TV met mijn vader en broers. Ik vind het ook leuk om 

‘s morgen via WhatsApp mijn familie en kennissen goedemorgen te wensen. 

Hoe lang werk je al op de Schaapskooi? 

Ik werk al 3 jaar op de Schaapskooi op maandagochtend, dinsdag, woensdag en vrijdag. Op 

donderdag werk ik in het Lichtruim. 

Wat is je favoriete taak op de Schaapskooi? 

Ik vind de dieren water geven het leukst. Ik zorg ook voor de 

kliko’s. Ik heb een speciale app op mijn telefoon dus ik weet 

precies wanneer een kliko aan de weg moet worden gezet. 

Wat is je lievelingsdier op de Schaapskooi? 

De pony’s vind ik het leukst. Ze luisteren goed naar mij en lopen 

makkelijk met mij mee. 

Wie zou je graag de Schaapskooi willen laten zien? 

Opa en oma uit Spanje zou ik graag meenemen naar de 

Schaapskooi. Of Frenkie de Jong (voetballer van het Nederlandse 

elftal en van Barcelona) maar dan krijg ik wel ruzie met opa en 

oma want die wonen in Madrid. 

 

 

 

  Marco met zijn poes Witje 

 

 

 

 

Marco aan het tafelvoetballen tegen Dos  

Interview met Marco door begeleider Lize 



 

Wie ben jij? 

Ik ben Eline. Ik ben 18 jaar. Ik houd veel van dieren. Het meeste van knaagdieren, paarden en pony’s. 

Ik heb ook paardgereden en wil dit graag weer oppakken. 

Wat zijn je hobby’s? 

Ik houd van knutselen. Momenteel doe ik diamont painting. Ik ben bezig met 2 werkstukken. Een 

hond en een pauw. Ik teken ook graag manga’s, dieren en foto’s na. Soms kleur ik die in. Verder maak 

ik nog muziek. Ik speel elektrische gitaar. 

Waarmee vul je doordeweeks je dagen? 

Op maandag, donderdag en vrijdag ga ik naar de Schaapskooi. Daar vind ik alles leuk: met de pony’s 

lopen, hokken uitmesten, tuinwerk en het ‘mannenwerk’ met Dos. Valkparkiet  Koko is mijn maatje. 

Zij komt op mijn schouder zitten en geeft mij kusjes op mijn wang.  

Op dinsdag en woensdag ga ik naar Stal de Brenk. Daar zijn zo’n 150 pony’s. Mijn favoriete pony is 

Bubbels. Die knuffel ik graag. 

Wat doe je het liefst in het weekeinde? 

In het weekeinde doe ik van alles. Iets met één van mijn hobby’s, gamen, een activiteit op de groep of 

naar buiten om te chillen of te winkelen. 

Wat is je favoriete familielid? 

Mijn ouders zijn van mijn familie favoriet bij mij omdat ze het meeste met mij doen en naar mij 

omkijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Op de Schaapskooi     en op Stal van Brenk 

 

Interview met Eline door begeleider Lize 



 Wist u dat 
 

We samen met Biltsheerlijk meegedaan hebben aan ‘kern met pit’. 

Kern met pit is binnen een jaar een droom realiseren voor de buurt. In ons 

geval het plukdoolhof. Tijdens de Kern met Pit-dag waren Ricardo en Tom bij 

deze uitreiking. Helaas hebben we niet gewonnen. 

          

We twee nieuwe konijnen hebben? Het zijn hangoor konijnen en ze kunnen 

goed knuffelen vinden Tessa en Aranka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcha bij ons afscheid heeft  

genomen? Ze is gaan wonen  

op een zorgboerderij in Brabant.  

 

We een nieuwe begeleider erbij  

hebben? Ze heet Lize en in de 

komende nieuwsbrief komen  

we uitgebreid op haar terug. 

 

 

We afscheid hebben genomen van onze stagiaire Klaske? 

Ze had een prachtige taart voor ons gemaakt! 

 

 

 

 

 

Adres: 

Melkweg 1b 

3721 RG Bilthoven 

 

Openingstijden (maar vooralsnog 

gesloten uiteraard..) 

ma t/m vrij   9.00 – 16.30 uur 

zaterdag      10.00 – 15.00 uur 

(gesloten van 1-11 t/m 1-4) 

zondag          gesloten 

 

E-mailadres algemeen: 

schaapskooi@reinaerde.nl 

 

E-mailadres Vrienden van de 

Schaapskooi: 

vriendenvan@kinderboerderijschaap

skooi.nl 

 

Telefoonnummer: 

030 22 82 158 

 

Website: 

www.kinderboerderijschaapskooi.nl 

 

Facebook: 

www.facebook.com/Kinderboerderij

-De-Schaapskooi 

 

 

http://www.kinderboerderijschaapskooi.nl/
http://www.facebook.com/Kinderboerderij-De-Schaapskooi
http://www.facebook.com/Kinderboerderij-De-Schaapskooi

