
 

Door de voortdurende maatregelen tegen het Coronavirus gaat onze 

jaarlijkse huis-aan-huis collecte 2021 ook dit jaar niet door. Echter is uw 

jaarlijkse bijdrage het hoofdinkomen van de kinderboerderij en daardoor nog 

steeds van levensbelang... Ondanks dat wij voor bezoekers noodgedwongen 

meer dicht dan open zijn geweest het afgelopen jaar lopen de vaste kosten 

gewoon door en zijn er bovendien flink minder inkomtsten binnengekomen 
door de afgelaste festiviteiten en minder spontane giften in ons varkentje van

bezoekers. Wij hopen dat u middels deze oproep toch een bijdrage aan ons 

wilt overmaken op het rekeningnummer hiernaast aangegeven. In 2020 is er 

per bank bijna evenveel binnengkomen als bij de normale collecte

van 2019 en we hopen in 2021 op weer zo’n succes!

Alvast hartelijk dank namens de dieren!

OPENINGSTIJDEN BUITEN CORONA

Woensdag van 14:00-16:00 uur

Zaterdag van 09:00-12:00 uur en van 14:00-16:00 uur

Zondag van 10:00-12:00 uur en van 14:00-16:00 uur

En wanneer er een medewerker aanwezig is,

Wij hopen weer op uw donatie

Zoals jullie al gemerkt hebben zijn 

er twee nieuwe bewoners 

bijgekomen op de kinderboerderij.  

De twee kittens Suske en Wiske. 

Hoewel de namen anders doen 

vermoeden zijn het twee broertjes 

die we uit een nestje van een 

bekende konden krijgen. Deze 

broertjes zijn nu dus al meer dan 

een half jaar oud en beginnen 

steeds avontuurlijker te worden. 

Hun eerste weken hebben ze 

in een apart hok in de schuur 

gezeten zodat ze gewend konden 

raken aan hun nieuwe huisje en 

aan het feit dat ze van 

verschillende vrijwilligers hun 

eten krijgen. Toen hebben ze een 

tijd aan een lijn overdag buiten 

gezeten als het mooi weer was. 

Zo konden ze wennen aan de 

bezoekers en andere dieren die 

op de kinderboerderij rondlopen. 

Nu lopen ze al een flinke tijd los, 
kennen ze het weiland met de 

grote dieren en ondertussen ook 

al half Sint Pancras. Ze worden 

dan wel elke avond ‘opgesloten’ in 

de stal met water en voer voor de 

nacht maar ze gaan gewoon door 

het luik voor de geiten naar 

buiten en staan de vrijwilligers in 

de ochtend weer op te wachten. 

Ook zijn deze donderstenen een 

tijdje geleden gecastreerd zodat 

ze niet al te veel overlast zullen 

veroorzaken in de omgeving. Toch 

is Suske al een keer een dag en 

nacht weggeweest, we hebben 

hem toen gevonden via een 

Facebook oproep van een 

bewoner een paar straten 

verder. Wiske is ook op avontuur 

geweest en is in de avond door 

een vrijwilliger aan de andere kant 

van Sint Pancras opgepikt. Geluk-

kig komt tot nu toe op zijn pootjes 

terecht met deze zwart wit 

gevlekte boefjes. En wil je ze nou 

uit elkaar houden, Wiske heeft wit 

op zijn staart.

Onze nieuwe bewoners Suske en Wiske 

Bankrekeningnummer:

NL72 RABO 0141 2361 91

Stichting Kinderboerderij Jong Leven

Donatie 2021

€ 6,-



De Rabobank hecht veel waarde aan de lokale 

leefbaarheid en ondersteunt veel verenigingen en 

stichtingen in haar omgeving. Dit doen zij met Rabo 

ClubSupport. Jong Leven kon ook meedoen in 2020 

en het afgelopen jaar hebben er een hoop mensen 

op ons gestemd, het bracht maar liefst € 1.470,78 

op! Hoe meer stemmen op Jong Leven, des te hoger 

wordt onze opbrengst!

De eerste bevalling, met vroedvrouw Sanne

Rabo ClubSupport, 

wordt lid en stem op

Jong Leven!

Hallo, ik ben Matteo en ik ben 10 jaar oud en zit op de internationale school in 

Bergen. Ik ben nog niet zo lang geleden naar Sint Pancras verhuisd en kom uit 

Antwerpen, België. Vanaf dag 1 heb ik de kinderboerderij ontdekt en wilde er niet 

meer weg! Ik mag helpen met hokken schoonmaken dieren, voederen en verzor-

gen. Ik doe het allemaal met veel liefde en plezier en ben er bijna elke dag.

Op kinderboerderij “Jong Leven” heb ik het altijd naar mijn zin!

Zoals sommigen van onze trouwe volgers wel weten 

betekent de maand maart dat er lammetjes komen. 

Op 12 maart was het zover, de eerste bevalling van 

dit jaar! Aan het eind van de vrijdagmiddag stonden 

beide lammetjes op hun benen en al met hun buikjes 

gevuld van moeders melk. Sanne van de jeugdploeg 

mocht dit voor de eerste keer meemaken. 

‘Ik had geluk dat ik op vrijdagmiddag nog langs kwam 

na school want ik was er precies op tijd. Voor het 

eerst een bevalling begeleiden is natuurlijk heel 

bijzonder en dit waren dan ook nog de eerste 

lammetjes van dit jaar! Gelukkig was het een 

makkelijke bevalling en heeft Cliff me geholpen door 

instructies te geven. Op zo’n moment is het toch een 

beetje chaos in je hoofd. Na al een paar jaar 

aanwezig te zijn geweest, was het mooi om te zien 

dat dit broertje en zusje het goed maken.’ 

Even voorstellen: Matteo Ferrant

In de vorige nieuwsbrief hebben wij ons voornemen beschreven om het sterk verouderde vrijwilligersverblijf 

eens goed op te knappen en gelijk te verduurzamen. Middels meerdere giften  uit verschillende hoeken en 

diverse fondsen die ons een financiële toekenning hebben gedaan kunnen de vrijwilligers bijna van start gaan 
met de renovatie. Nu de financiën zo goed als rond zijn zal Jong Leven in gehele zelfwerkzaamheid naar 
verwachting begin mei beginnen kunnen starten met de werkzaamheden. Jong Leven bedankt alle fondsen, 

stichtingen en personen die start van de realisatie van dit project mogelijk gemaakt hebben waaronder het Kos-

sen Leijenfonds, Stichting Lief Langedijk, de Rabobank en de Hofsteestichting. 

Renovatie en verduurzamen vrijwilligersverblijf 

Heeft u een Rabobank rekening? Dan kunt u veel 

voor ons betekenen! Wordt lid (als u dat nog niet 

bent) en stem vanaf 5 t/m 25 oktober 2021 weer 

op kinderboerderij Jong Leven. Meer info op: 

www.rabobank.nl/particulieren/leden 

 
kinderboerderij jongleven

kinderboerderij.jongleven






Inzameling elektrisch afval bij Jong Leven!

Activiteiten 2021

Bij de Vriendenloterij kunnen deelnemers zelf 
bepalen welk goed doel, club, vereniging of stichting 
zij steunen. Ook de kinderboerderij kan gesteund 
worden. Er gaat 40% van de waarde van het lot naar 
de kinderboerderij. Dit kan per lot al oplopen tot zo’n 
€80,- per jaar. De eerste personen hebben zich al 
gemeld. Ben jij de volgende?

Het is ook mogelijk om het goede doel bij je 

huidige lot(en) te wijzigen door te bellen met de 

Ledenservice via 088 – 020 1020.

Het is nu alweer het achtste jaar dat kinderboerderij 

Jong Leven fanatiek meedoet als inzamelpunt van 

oude elektrische apparaten voor WeCycle. Vanaf de 

start is dit al erg succesvol en er worden jaarlijks vele 

apparaten bij ons ingeleverd. Dit succes komt mede 

door de ruchtbaarheid die we er aan geven in deze 

nieuwsbrief. Het lijkt er inmiddels op dat het hele dorp 

Sint Pancras e.o. ons weet te vinden om het 

elektrisch afval bij ons kwijt te kunnen, want de 

aanloop wordt steeds groter. Voor 2020 staat de teller 

op zo’n 40 volle kisten en voor deze succesvolle 

inzameling hebben we een certificaat ontvangen van 
WeCycle. De kinderboerderij krijgt ook een leuke 

vergoeding en de inzameling draagt bovendien bij 

aan de verduurzaming van de maatschappij. Breng 

ons dus zo veel mogelijk afgedankte apparaten. Deze 

kunt u tijdens de sluiting gewoon neerzetten bij het 

hek.

Onder voorbehoud  van evt. Corona beperkingen, 

raadpleeg onze website voor de actuele situatie

Zat. 29 mei  NL-Doet klussen met Ladies 

Circle Alkmaar

 

Zon. 3 Oktober viering Werelddierendag 

Zon. 26 december  2e Kerstdag  Kerstspel

Mogelijk weer elke tweede zondagmiddag 

van de maand knutselactiviteiten 

voor kinderen van 3 tot 10 jaar van 

14:00 – 16:00 uur

Wist
je
dat…

Jong Leven is één van de goede doelen 

van De Vriendenloterij

Dit jaar al onze schapen en geiten weer 

gevaccineerd zijn tegen Q- koorts?

De kinderboerderij een Kinderzwerfboekstation is 

en je een boek kunt komen halen of ruilen?

Onze pauwen wel eens buiten de kinderboerderij 

vertoeven en dat ze altijd weer terugkomen?

Yde Bouma eindelijk z’n nieuwe knie heeft 

gekregen en daardoor niet meer mank loopt? 

De boekhouding m.i.v. dit jaar digitaal verwerkt 

wordt door Richard de Jong?

Onze tractor, die we nodig hadden om hooi te 

maken, door vandalen aan de Spanjaardsdam 

vernield  is afgelopen zomer?

We sinds kort ook internet hebben op de kinderbo-

erderij, gratis van de buren?

Onze verse scharreleieren per 1 mei €2,50 per 

doosje van 10 gaan kosten  en €1,50 voor 6? 

De onderhoudsploeg van de kinderboerderij 

bestaat uit handje vol hele handige mannen die 

zowat alles kunnen maken of repareren? 

We sinds eind oktober weer een ophokplicht 

hebben voor onze eenden, kippen en pauwen 

vanwege de vogelgriep? 

De ophokplicht er wel voor zorgt dat de vos 

daardoor weinig dieren kan pakken?

Kies jij ook voor ons?



Bedrijven die ons steunen: 
Loonbedrijf Klein Texas - Makelaardij Van de RidderWinder Service Dienst  - Stuijfbergen Elektra BVBouwbedrijf Geco - Keurslager Richard Groot  - Drukkerij Ron Huisman  - Elektropartners BV Maasdam & Dekker - Snijder Gerechtsdeurwaarders en Incasso - Aannemingsbedrijf  Verberne -Baron BV - Steven Konijn Verbouwingen & Klussen -Sijm Holding BV - Garage De Egmonden - Interflame BV- Dennis Smit Hoveniersbedrijf - Schildersbedrijf Frank de Koning - Wastenet Inzameling - Webdelta - GLP Reijne

Bezoekadres:

Janspad 2

1834 EM Sint Pancras

Scholen:

Esther Bodegraven

06-40251353

Penningmeester:

Bas Staadegaard

06-51706773

Secretariaat/media:

Jacco Kuitwaard

06-43996592

Voorzitter/beheerder:

Yde Bouma

06-12255393

Postadres:

Koperslagerstraat 51

1825 DE Alkmaar

Hulp van buiten
Afgelopen jaar hebben we weer veel hulp gehad 

van buitenaf: Loonbedrijf Klein Texas was wederom 

goed voor de het jaarlijkse inzaaien van de grote weide 

en was weer behulpzaam bij het maken van ons hooi 

en het beschikbaar stellen van diverse materialen. 

Verder mochten we van onze sponsor Snijder Incasso 

& Gerechtsdeurwaarders 2 stuks 2ehands complete  

keukenblokken  ontvangen. Waarvan 1 reeds is 

herplaatst in onze educatieve ruimte en de 2e een 

bestemming krijgt in ons nog te renoveren 

vrijwilligersverblijf. Daarnaast heeft Stichting Lief 

Langedijk ons verblijd met een professionele 

hogedrukreiniger waardoor we de kinderboerderij goed 

schoon kunnen houden.  De heren Peter Tergau en Jan 

Bruin waren goed voor de aanschaf van een nieuwe 

compressor.

In memoriam
Wouter Veldt is 14 juni 2020 overleden op 76-jarige 

leeftijd.Hij was een fijne, trouwe en behulpzame 
“makker”, die van alle markten thuis was. We 

hebben met veel plezier 12 jaar lang van zijn 

capaciteiten gebruik mogen maken. Een echt 

gezelligheidsdier, we missen hem erg.

Jaap van den Bosch is 1 januari 2021 overleden op 

85- jarige leeftijd. Jaap was samen met zijn echtgenote 

Truus,  een medewerker van het eerste uur 

(vanaf 1993). Hij zorgde o.a. voor de aanleg van een 

betrouwbare elektrische installatie van de 

kinderboerderij en verleende daarnaast de nodige 

hand- en spandiensten, waarvoor we hem nog steeds 

dankbaar zijn.

Lisa de pony
Vele jaren heeft Lisa de pony rondgelopen op de 

kinderboerderij. Later ook langs de Twuyverweg samen 

met een bok. Haar vaste verzorgster Stella kon haar een 

beter plekje bieden met andere paardenvriendjes. Bijna 

een jaar geleden is Lisa toen volledig overgedragen aan 

Stella. Zij is  nog altijd super blij met haar. Het gaat heel 

erg goed met Lisa, ze doen veel leuke dingen samen 

zoals een rondje met de kar. 

Binnenkort krijgt Lisa er  nog een vriendinnetje bij; 

Deedee, een witte shetlander van bijna zeven jaar oud. 

Vindt je het leuk om Stella, Lisa en Deedee te volgen op 

instagram? Kijk dan eens op @equihorselife.

Groetjes Stella en een hoefje van Lisa.

Tot slot heeft Dennis Smit Hoveniersbedrijf ons een 

nieuw lasapparaat geschonken waardoor onze werkplaats 

weer goed is toegerust en het nodige onderhoud aan de 

kinderboerderij door onze vrijwilligers goed voortgezet kan 

worden. Grote dank voor deze mooie gebaren. 


