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Kinderboerderij  

Wij herinneren het ons nog als de dag van gisteren, medio maart 2020, werd iedereen overladen 

met nieuws omtrent “dat enge virus” uit Wuhan. Nooit gedacht dat een virus vanuit zo’n ver land 

ook de overtocht zou kunnen maken naar ons veilige Nederland. Nu, bijna anderhalf jaar weten we 

wel beter en lijkt het er haast op dat we misschien wel nóg vaker geconfronteerd gaan worden met 

aantrekkende verscherping van maatregelen. 

Aangezien de kinderboerderij een dagbestedingsproject van Ons tweede Thuis is en we zorg 

bieden aan mensen met een beperking was het even alle hens aan dek. Al onze cliënten moesten 

direct naar huis uit veiligheidsoverwegingen en de boerderij op slot voor bezoekers. Voor onze 

cliënten een barre tijd waarin ook zij min of meer “opgesloten”  zaten in hun woning, zonder 

bezoek van hun naasten/geliefden. 

Alles moest natuurlijk doordraaien dus dat was wel even stevig aanpoten maar gelukkig konden 

we begin juni onze eerste cliënten weer verwelkomen. Op 1 juni was de eerste dag dat de hele club 

weer aan de slag mocht, wel met vele veiligheidsvoorschriften. Wij werden op deze dag blij 

verrast door de dorpsraad met een taart en een mooie bos bloemen. 

Bezoekers waren rond eind juni weer welkom, er was een hele route gemaakt om te voorkomen 

dat mensen elkaar zouden kruizen. Gelukkig leek het er in de zomer op dat alles weer een klein 

stukje terug ging naar normaal, met uitzondering van de activiteiten die worden georganiseerd 

want dit heeft na de eerste maatregelen op geen enkele wijze doorgang kunnen vinden. We hopen 

dat we dit in ieder geval snel weer op te kunnen pakken. 

 

Toen kwam die volgende golf wat resulteerde in wederom de sluiting van de kinderboerderij van 

rond half december tot half mei 2021. Het nieuwe jaar 2021 werd ook samen met de mensen van 

Stichting Dierenvreugd en de nieuw voorzitter van de Dorpsraad ingeluid met taart en een bon 

voor onze cliënten, een mooie frisse start, we hadden, zoals altijd, frisse zin. Momenteel met 

wederom oplopende besmettingen hopen we met enige voorzichtigheid door mogen blijven 

draaien en bezoekers mogen blijven ontvangen. Aan de inzet van het beheer, onze cliënten, de 

stichting Dierenvreugd en vrijwilligers zal het in ieder geval niet liggen. 
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