
 
 
 
 

Nieuwsbrief “Juliana Hertenkamp” augustus 2014 
 
Het is al weer volop vakantie en velen genieten van deze prachtige zomer in binnen –of buitenland. 
 
Voor het Dierenpark gaat het altijd maar door. Komkommertijd kennen wij niet maar… we vinden toch nog 
een gaatje om het afgelopen jaar in vogelvlucht door te nemen. 
 
Degenen die regelmatig onze site www.stichtingdierenparktiel.nl bezoeken, zijn redelijk op  
de hoogte maar voor degene waarvoor dat niet mogelijk is lopen we het jaar nog even door. 
 
Het lijkt al erg ver weg, maar in september 2013 is er met de “ Burendag” een prachtige wip geplaatst. Met 
een donatie van de Achtbaanschool, een bijdrage van het Oranjefonds en uiteraard de hulp van 
vrijwilligers/buren hebben we deze kunnen plaatsen. Een, zo is gebleken, prima aanwinst voor ons 
speeltuintje. 
 
In november 2013 werd ons door de “Rotary Tiel” een cheque aangeboden van  
maar liefst € 3500, - Deze donatie is vnl. al besteed aan vervanging van het hekwerk tussen de 2 grote 
weien. Omdat daar de rammen en bokken tijdens het dekseizoen nogal tegen elkaar beuken, was het in 
zeer slechte staat. Om dit in de toekomst te voorkomen is er een heel degelijk hekwerk geplaatst waar we 
jaren mee vooruit kunnen. Super!! 
 
Natuurlijk heeft St. Nicolaas ook dit jaar weer een bezoekje gebracht. Het was weer een fantastisch feest. 
 
Het voorjaar was dit jaar zacht en daardoor mochten de dwerggeiten-lammeren al vroeg naar buiten. Alle 
bevallingen op locatie “Hertenkamp” waren probleemloos. Gelukkig!! Altijd weer een spannende periode. 
Helaas hadden we wel veel problemen met het aflammeren van de schapen op locatie “Vrijthof”. We 
hebben 1 ooi in moeten laten slapen waardoor haar lammeren met de fles moesten worden groot 
gebracht. Weer een andere ooi accepteerde een van haar kleintjes niet, dus ook dit lam werd met de fles 
groot gebracht.  
 
We hebben weer meegedaan aan de NL doet dagen op 21 en 22 maart. De volière werd helemaal 
overkapt met doorzichtig isolerend plaatwerk. Hiervoor hadden zich 2 timmermannen op gegeven om te 
helpen bij deze klus. Een andere klus is (gedeeltelijk) geklaard door leerlingen van ROC rivierenland. Zij 
hebben de voorbereidende werkzaamheden voor het verven van de schuur..het schoonmaken en 
schuren..voor hun rekening genomen. Helaas was het weer erg slecht en kon er niet geschilderd worden. 
Hartelijk bedankt…alle vrijwilligers en het Oranjefonds die dit mogelijk maakt. 
 
Voor het eerst dit jaar hebben we in het paviljoen een aquarium gehad met kikkerdril. Vooral voor de 
kinderen leuk en leerzaam om het hele proces van dril tot kikker te kunnen volgen. Alle bruine kikkertjes 
zijn daarna in een sloot in Zoelen uitgezet. 
 
Door leerlingen van de Helicon werd ons park op het gebied van dierenwelzijn en veiligheid met ruim 
voldoende beoordeeld. Opstekertje voor de cliënten van ‘s HeerenLoo..Bravo!! 
 
Het paasfesstijn werd druk bezocht. Het was zelfs zo druk dat we de grote wei eerder moesten sluiten voor 
de bezoekers/kinderen omdat het voor sommige dwerggeiten lammetjes te veel werd. Vielen letterlijk om 
van vermoeidheid. 
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Van de “Lionsclub”, die op zaterdagen voor ons park in de binnenstad collecteert met hun “Gavioli”orgel 
mochten we een cheque van € 2000-, in ontvangst nemen. Deze en eerdere donaties van de Lionsclub 
staan op onze spaarrekening.  
Het ligt in de bedoeling om van deze donaties over ± 1½ à 2 jaar een overkapping aan te brengen bij de 
grote schuur. Fijn voor bezoekers en de dieren. Ook op regenachtige dagen kan men dan (droog) direct 
contact hebben met de geiten die in de grote wei lopen.  
 
Op 28 juni hebben 25 deelnemers voor ons park gefietst tijdens de “RABO fietsdag” Een clubje van 10 
personen kwam helemaal uit Geldermalsen om in Tiel voor ons van start te kunnen gaan. Er was tevens 
een echtpaar wat 50 kilometer fietste. Het totaalbedrag wat al deze deelnemers bij elkaar fietsten kwam 
daarbij op € 260, - Toch maar weer een mooi bedrag!!  
 
Onze overburen van de “West Luijnsepoort” gaan jaarlijks met de pet rond en haalden dit jaar een bedrag 
op van € 657,50 op voor ons dierenpark. Geweldig!!  
 
De aanschaf van 2 Alpaca’s in mei dit jaar werd mogelijk, door het restant van de donatie van de 
“Rotaryclub” en een particuliere donatie, hieraan te besteden. Helaas…..we hadden wel pech. De witte 
alpaca heeft niet lang geleefd. De abrikooskleurige “Koosje” heeft nu gezelschap van onze 
ouessantenschaapjes wat gelukkig heel goed gaat. We proberen Koosje wat makker te krijgen. Hij laat zich 
al op z’n bolletje kriebelen. Geduld..is ’n schone zaak!! 
 
Sinds een aantal weken is het mogelijk voor kinderen een ritje te maken op “Saartje” een pony waarvoor 
het dierenpark eigenlijk haar hotel is..  We mogen gebruik maken van het zadel en cap van de eigenaresse. 
Op deze manier verdient ze toch de (hotel) kosten terug en heeft onze pony “Cooper” gezelschap. Ze 
kunnen het erg goed met elkaar vinden.  
Het weitje waarin ze meestal staan, is in de herfst en winterperiode erg nat. Omdat het stalletje te klein is 
voor 2 pony’s worden: “Saartje” en “Cooper” ’s nacht op stal gezet in de grote schuur.  
Op dit moment sparen we voor drainage in deze wei en een grotere stal. Hiervoor is o.a. een actie opgezet. 
Bij de “Emté”aan de Nieuwe Tielseweg is het mogelijk uw statiegeld bonnetje te doneren aan het 
Dierenpark Dit heeft al € 90, - opgebracht. Super!!  Dank je wel! 
 
Deze nieuwsbrief lezend zult u gemerkt hebben dat het wel erg veel over financiën gaat. Minder leuk 
onderwerp misschien. Ons park kan echter niet zonder donaties voortbestaan.  
 

Daarom…Doneer!! 
Dit kan eenmalig, door een bedrag te storten op:  
                                        IBANrekeningnummer: NL39 RABO 0146 9669 61 
Of…..wordt lid van onze sponsoractie en doneer jaarlijks een vast bedrag aan het dierenpark. U kunt zich 
hiervoor opgeven door Uw gegevens in te vullen op een briefje. Dit vindt u in het infomatie-klepkastje of 
vraag er naar bij de beheerder. 
 
Tot slot en erg dringend..…Graag zouden wij ons bestuur uitgebreid zien. Zeer belangrijk voor het 
voortbestaan van het park zijn nieuwe ( jongere) bestuursleden. 
 
Voor informatie kunt u mailen naar: info@stichtingdierenparktiel.nl  
U kunt ook bellen naar secretariaat: 0344 621269  of 06 34280607 ( voorzitter) 
 
Graag tot ziens in ons “Juliana Hertenkamp” 
Bestuur, “Stichting Dierenpark Tiel”. 
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