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Lieve vrienden,
Met deze nieuwsbrief willen wij iedereen die kinderboerderij Rosorum een
warm hart toedraagt laten weten wat er speelt en waar het bestuur mee
bezig is. Gelukkig is de kinderboerderij weer open en kan iedereen weer een
bezoekje aan de dieren brengen.
De vrijwilligers van de kinderboerderij hebben niet stilgezeten tijdens de
lock-down periode. In het voorjaar hebben we 4 fruitbomen kunnen kopen.
Na de bloei in het voorjaar, verwachten we nu heerlijk fruit. Er is een verkoophuisje gekomen op het horecaplein, de ruimte voor de vakantiedieren
is helemaal vernieuwd en er zijn grote plannen voor renovatie van het
hoenderverblijf, zowel de ren als het nachthok.

Dier in het zonnetje
Naam: Kiki
Ras: 		
Nederlandse Landgeit
Kenmerken: Kiki is te herkennen aan haar lange haren en grote
		
horens. Ook heeft ze een sik.
Karakter:
Kiki is nieuwsgierig, maar soms ook een beetje
		
eenkennig. Een pootje geven aan de verzorgers vindt ze
		
wel leuk om te doen.
De Nederlandse landgeit is een heel oud ras dat op oude schilderijen
te zien is. Tegenwoordig zijn deze geiten zeldzaam, omdat ze niet
zoveel melk en vlees opleveren. Je ziet ze wel bij de schaapskuddes in
natuurgebieden. In Noord Brabant loopt een kudde van deze geiten.
Wil je Kiki of een ander dier sponsoren?
Dat kan. Ga voor meer info naar onze website.
Dierennieuws
Cavia’s
Dit voorjaar zijn Lizzy, Lola en Pietje bij
ons op de kinderboerderij komen wonen.
Het is de bedoeling dat er regelmatig
caviakinderen geboren gaan worden.
Zo krijgen we een grotere caviagroep waar de diertjes zich helemaal in thuis
voelen.
Dwerggeitjes
Op woensdag 21 juli zijn er op de kinder
boerderij 2 nieuwe geitjes komen wonen:
Liesje (lichte kleur) en Lotje (donkere
kleur). Misschien ken je ze wel, want ze
zijn in Duiven in het Horsterpark geboren.
Kom ze maar gauw opzoeken in de knuffelweide.

Halloween 2021
De activiteitengroep is inmiddels gestart met de voorbereiding voor de Halloweentocht op 6 en 7 november.
Het wordt beslist weer een gezellige griezelavond.
Wij zijn nog op zoek mensen (vanaf 16 jaar) die ons
willen helpen. Je taak zal zijn om kinderen bij een
opdracht te begeleiden. Dit doe je dan als personage
in het verhaal.
Ook zoeken we nog ‘griezelmaterialen’ om de tocht
mee aan te kleden in Halloweenstijl.
Aanmelden kan via info@kinderboerderijrosorum.nl
(vermeld in de mail je naam, leeftijd en telefoonnr)

WBTR
Per 1 juli is de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking getreden. Het bestuur heeft de organisatie
aan een kritische blik onderworpen. Het betekent dat er het
een en ander aangepast moet worden. Wij werken nu aan
het Handboek Goed Bestuur, nieuwe statuten, protocollen
en het huishoudelijk reglement.
Schenkingen met belastingvoordeel
Dankzij de ANBI status, kun je schenkingen aan de kinderboerderij ‘met belasting voordeel’ doen.
Met een periodieke schenking draag je minimaal vijf jaar bij
aan de kinderboerderij. Je schenkingen zijn dan volledig
aftrekbaar voor je inkomstenbelasting.
Kijk voor meer informatie op onze website.
De betaling van de jaarlijkse schenkingen kan op
rekening nummer NL02RABO0327970987
ten name van: Stichting Kinderboerderij Zevenaar.

Informatieboekje
Dankzij veel adverteerders konden we dit jaar weer
een boekje uitgeven. Dit boekje vol met foto’s, spelletjes en informatie over wat er te doen is, zal onder
ander via de basisscholen in de gemeente Zevenaar
worden verspreid.
Natuurlijk is het ook op de kinderboerderij verkrijgbaar. Ook zullen we ervoor zorgen dat het bij verschillende toeristische locaties komt te liggen.

Versterking gezocht
Het huidige bestuur bestaat uit drie onbezoldigde personen. Daarom zijn we met spoed op zoek naar nieuwe
collega’s die mede verantwoordelijkheid willen dragen voor de organisatie en het beleid van de kinderboerderij.
Met name zoeken wij mensen met:
* een bouwtechnische achtergrond, om leiding en structuur te brengen in projecten van groot onderhoud, renovatie
en nieuwe projecten.
* affiniteit met sponsorwerving, om sponsorgelden en subsidies binnen te halen.
* affiniteit en kennis van PR en communicatie, om leiding en structuur te brengen in de diverse communicatie uitingen
als informatieborden, nieuwsbrieven en het uitbrengen van een informatieboekje.
* affiniteit en kennis van educatie en activiteiten, om leiding te geven aan het ontwikkelen van educatief materiaal,
mede opzetten van educatieve projecten, activiteiten en evenementen.
* webmaster met kennis van WordPress voor onderhoud van de website.
Voel je ervoor ons team te versterken en denk je een zinvolle bijdrage te kunnen leveren, meldt je dan aan
bij het bestuur van de kinderboerderij via kinderboerderijzevenaar@gmail.com.
Wij zoeken vrijwilligers (minimaal 16 jaar) die ons kunnen helpen met:
* het onderhoud van gebouwen en terrein
* de verkoop in het winkeltje en horeca tijdens de weekeinden
* het helpen ontwikkelen van activiteiten/evenementen
* het verzorging van de dieren (liefst gediplomeerd)
* het begeleiden van groepen
* het begeleiden van kinderen in het contact met dieren (knuffelhoekje)
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Interesse?
Ga naar de website en vul het formulier in (Menu Algemeen, pagina Vacatures) en wij nemen contact met je op.

