
E he 

        Nieuws van  maart 2022 

de Schaapskooi 
  

In deze nieuwsbrief o.a. een verslag van NLdoet met 

bijzonder bezoek en een wilgentenen hut, foto’s van  

de nieuwe cavia’s en weer een leuk interview. 

 

 

NL Doet en koninklijk bezoek 

          

 

AGENDA 

Vrijdag 22 april:  

Biltsheerlijk organiseert 

Lentemarkt op de Schaapskooi! 

Zaterdag 21 mei: 

Gluren bij de buren 

 

Koninklijk bezoek! 

Prinses Beatrix bracht een 

bezoekje aan onze kinderboerderij.  

De prinses dronk gezellig een kop 

koffie mee en hielp mee met 

plantenbakken vullen, de dieren 

voeren en het theehuis beitsen. 

 



Ook vrijwilligers van De WarmteTransitieMakers uit Utrecht hielpen mee met klussen. Samen met 

vrijwilligers Ko en Rina hebben ze een prachtige wilgentenen hut gemaakt in onze speeltuin. 

Toon en Tessa hielpen mee met het beitsen van het theehuis, Dirk met het verbreden van onze 

moestuin en Jannie in ons service team.  

En de catering was weer goed geregeld. We hebben genoten van een heerlijke lunch en borrelhapjes 

gemaakt door onze buren van het Lichtruim serviceteam.  

Kortom: allemaal kanjers en een hele bijzondere dag!  

 

  

  

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Tom verteld over de dieren 

De prinses neemt een 

koekje van Femke aan 

De sfeer zit er goed in! 

Tessa en Rina: moeder en dochter 

De wilgentenen hut.. Wat een geslaagde dag! 

Ricardo biedt een vlinderkast aan 



Konijn en cavia 

 
 

 

Op diverse plekken is het hekwerk vernieuwd door Copijn. Onder 

andere zijn de buitenverblijven opgeknapt van onze cavia’s en 

konijnen. Fijn met het warmere weer in aantocht.  

Er komen binnenkort nieuwe konijnen! Sinds kort hebben we 5 nieuwe 

cavia’s erbij. Ze zijn nog klein en schrikken gauw, dus kinderen mogen 

nog niet in het verblijf. Maar je kunt ze zo ook prima zien. 

 

Tussen de stal en het theehuis staat een permanente tent. Een plek om te 

schuilen bij regen en straks in de zomer een fijne schaduwplek! 
        

 

 

 

 

 

  



Samenwerking Jumbo 

    Ricardo en Jumbo manager Aldo de Voogd 

 

Sinds een aantal weken is er een nieuwe Jumbo gevestigd bij winkelcentrum Planetenbaan. Ricardo 

kreeg het idee om een samenwerking aan te gaan en maakte contact met manager Aldo de Voogd. 

Wij krijgen nu de groente en fruit die niet meer verkocht wordt om verspilling tegen te gaan. Wij 

zijn een mooie herbestemming want onze dieren smullen van de lekkernij! 

  



Interview met onze stagiaires Giulia en Amira 

 
Giulia: Kun je wat over jezelf vertellen? 
Amira: Ik ben 17 jaar en woon in Amersfoort samen met mijn 2 broertjes en zusje. Mijn zusje is pas 1 
geworden. En ik heb nog een grotere broer die op zichzelf woont. Dus ik kom uit best een groot 
gezin. Ik zit ook in Amersfoort op school en doe de opleiding agogisch medewerker GGZ. Ik vind het 
leuk om dingen met vrienden en familie te doen. Verder houd ik er van om naar de sportschool te 
gaan. Ik heb vroeger op voetbal gezeten en ben ook echt een voetbalfan. Ik ga vaak met mijn vader 
samen naar wedstrijden. Mijn favoriete club is Feijenoord. 
Giulia: Oh nee die van mij is Ajax! Ik houd ook van voetbal en heb er vroeger ook op gezeten. 
Amira: Kun jij wat over jezelf vertellen? 
Giulia: Ik ben 16 jaar en woon in Utrecht. De opleiding volg ik in Amersfoort, hier ga ik heen met de 
opklapfiets en trein. Ik ben vaker in Bilthoven, omdat mijn vriendje hier woont. Ik kende deze 
boerderij ook al. Ik woon bij mijn vader. Mijn moeder is Argentijnse. Ik heb ook nog een oudere 
broer, die is nu momenteel in Argentinië. Verder ben ik echt een waterratje. Ik houd van zwemmen 
en lekker weer. Dan ga ik graag naar de Maarsseveense plassen. Ik houd van feestjes en doe graag 
leuke dingen met vrienden.  
Giulia: Wat is jouw favoriete dier? 
Amira: Mijn favoriete dier is een giraf, dat vind ik mooie dieren. Hier op de boerderij vind ik de 
pony’s het leukst, vooral de verzorging ervan. En wat vind jij hier de leukste dieren? 
Giulia: Ik denk ook de pony’s, vooral ze poetsen en met ze wandelen. Ik heb lang op paardrijden 
gezeten bij Stal van Brenk. En ik vind de konijnen echt lief. 
Amira: Heb je zelf huisdieren? 
Giulia: Mijn moeder heeft een hond. Vroeger hadden we 2 vogels, cavia’s en een konijn.  
Giulia: Wat wil jij eigenlijk later doen? 
Amira: Ik wil sowieso iets in de zorg doen. Het is heel breed, dus ik weet nog niet precies wat. Ik denk 
iets met jongeren. Mijn broer is licht verstandelijk beperkt. We hadden vroeger vaak begeleiding over 
de vloer en het werk wat zij deden sprak mij erg aan. En weet jij al wat je later wilt doen? 
Giulia: Dat vind ik een moeilijke keuze, ik denk iets in de verslavingszorg. Ik ken mensen die hulp 

daarin nodig hebben en het lijkt mijzelf mooi om dat te doen. 

Giulia: Wat wil jij hier leren? 

Amira: Ik vind het mooi om de medewerkers van de kinderboerderij te helpen iets te leren. En vind 

het leuk om ze blij te zien. En jij? 

Giulia: Ik vind het leuk om nieuwe 

dingen te leren. Bijvoorbeeld over de 

dieren. Wat ze allemaal eten, dat wist 

ik nog niet. En ik had ook nog nooit van 

de baardagamen gehoord. Vind het 

ook mooi om te zien dat de 

medewerkers de dieren zo leuk 

vinden..  

 

Links is Giulia en rechts Amira. Ze lopen 

stage tot de zomervakantie. Wie weet 

kom je ze tegen op de boerderij!  



Wist je dat 

        

We weer prachtige vlinder- of nestkastjes op voorraad 

hebben? Vrolijk gekleurd of blank. 

 

 

We op zoek zijn naar vrijwilligers die in de middag  

samen met één van de medewerkers gastheer/ 

gastvrouw in het theehuis wil zijn? Bij interesse neem  

contact op met ons! 

We naast 2 nieuwe stagiaires ook Jack mogen 

verwelkomen bij het Schaapskooi team! 

 

 Je weer overal kunt komen als bezoeker? Spelen in het  

 theehuis en ook binnen kun je weer een kijkje nemen. 

 En wat fijn: zonder mondkap! 

Wij graag de uitgebloeide voorjaarsbollen van je  

overnemen als je deze niet zelf wilt houden? Je mag 

ze even binnen brengen of voor het hek zetten. Doen wij ze weer in de tuin, dank! 

Kabouters gespot zijn op de kinderboerderij? Nou ja misschien niet helemaal, maar we zien 

wel kleine deurtjes overal!  

 

 

 

Adres: 

Melkweg 1b 

3721 RG Bilthoven 

 

Openingstijden  

ma t/m vrij   10.00 tot 16.00 uur 

zaterdag       gesloten  

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 
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