
Nieuwsbrief “Hertenkamp” januari 2012 

De eerste maand van het nieuwe jaar zit er al weer bijna op. Een lange maand waarin je soms de 
neiging krijgt, een winterslaap te gaan houden. Er is echter nog teveel wat onze aandacht vraagt dus 
doen we dat maar niet.   

*We hebben goed nieuws en dan vooral voor onze jonge bezoekertjes…we hebben het bedrag voor 
het speel/draaitoestel, bij elkaar gespaard en is inmiddels besteld.                                                      
Door een  bijdrage van:                                                                                                                                                          
- onze overburen van de Westluinse Poort                                                                                                                                            
- de opbrengst van onze sponsoractie van 2010 en 2011                                                                                      
- een bijdrage van het Grieks specialiteitenrestaurant “Akropolis”                                                                                     
- een bijdrage van Pizzeria döner en grill “Barla”                                                                                               
- een bijdrage van supermarkt “Polat”                                                                                                                
- opbrengst  verkoop ijs,  geschonken door ijssallon “Daisy’s”                                                                                                              
én het reeds gepaarde bedrag op onze spaarrekening   hebben we onze wens  nog redelijk snel 
kunnen realiseren                                                                                                                                                 
Als het toestel geleverd wordt, moeten we het nog plaatsen. Wel ’n heel karwei maar het scheelt erg 
veel in de kosten als je dat zelf doet.   Allemaal ontzettend bedankt maar weer!!                                                                                                                                                                          

*Ook dit jaar doen we weer mee aan NL doet. Dit is een landelijke vrijwilligersactie, georganiseerd 
door het Oranjefonds We hebben een aanvraag ingediend om nieuwe klautertoestellen voor de 
geiten te financieren ook voor onze dieren die bij verpleeghuis “Vrijthof “staan. Deze aanvraag is 
gehonoreerd en met (voldoende) vrijwilligers gaan we ze op 16 en 17 maart plaatsen.                                                                                                                                            

*De ambassadeurs van de Rabobank hebben zich al bereid verklaard te komen helpen op 17 maart.  

*Ook hebben zij afgelopen woensdag 25 januari, een cheque van 500 euro overhandigd voor ons 
Dierenpark. Met het verkopen van worsten op de  Dickens markt  in Tiel, hebben ze een behoorlijk 
bedrag bijeen gebracht en hebben er voor gekozen om o.a. ook 500 euro aan ons dierenpark te 
schenken. Helemaal geweldig!! Hiermee zouden we evt. de bestrating in de wei waar voorheen de 
lama liep, in orde kunnen laten maken. Fijn om te ervaren, dat er zoveel mensen en organisaties zijn, 
die ons willen ondersteunen.                                                                                                   

*Zo heeft het JCI, voorheen Juniorkamer genaamd, ons benaderd met de vraag, wat zij eventueel 
voor ons als dierenpark kan betekenen. Leuk initiatief!!   We zijn hierover in gesprek.                                                                   

*De nadruk wordt in bovenstaande sterk gelegd bij de ons financieel ondersteunende instanties en 
personen. Zonder hen kunnen wij ook niets en komen we niet verder. Daarnaast willen we zeker ook 
de noodzaak van onze vrijwilligers, die belangeloos steeds de handjes uit de mouwen steken, nog 
even nadrukkelijk onderstrepen. Ook zonder hen kunnen we niets. Zowel financiën als helpende 
handen zijn broodnodig!! 

*Dan nu over tot de orde van de dag…. “onze dieren”.                                                                                        
De meeste rammen zijn, nadat ze hun werk gedaan hebben, weer weg. Er staan al een aantal geiten 
op stal omdat die binnenkort gaan bevallen. De cliënten van ’s HeerenLoo hebben er voor gezorgd 
dat hun bedje gespreid is. Ze hebben alle stallen samen met Tom uitgemest en ontsmet. De jonkies 
kunnen dus komen!! U hebt ongetwijfeld  “I-oor”onze ezel zien groeien maar dan in de breedte wel 
te verstaan. Hopelijk gaat dit jaar alles goed en krijgt “I-oor”een gezond veulentje. Op het moment 
zijn er niet zoveel cavia’s en konijnen, daar wordt over nagedacht. 

Verder is er samen met de leerlingen van de Cambier van Nootenschool, ontzettend veel blad uit de 
weiden verwijderd. De grote bergen bij de ingang zullen u niet zijn ontgaan. Het laatste deel moet 
nog afgevoerd worden. We moeten per kilo betalen dus zo droog mogelijk afvoeren zou het 



voordeligst zijn. U begrijpt, dat dit met het weer van de laatste tijd ’n beetje moeilijk zal gaan.                                                                                                                                
En….wat is het slecht gesteld met het gras in de meeste weiden!!  Ook dat is U vast opgevallen. 
Gelukkig hebben we op het moment wat minder dieren en hoeven we de natste weiden niet te 
gebruiken.  Dus …………maar heel snel op naar een mooi voorjaar met veel gezonde jonge dieren. Dat 
wordt weer genieten!!                                                                                                                                                             

We zien U graag in ons park!!                                                                                                                            

Bestuur Stichting Dierenpark Tiel. 

PS. 

Helaas hebben we moeten constateren dat de bestrating achter in het park slecht is. De wortels van 
de bomen duwen de bestrating omhoog. Vooral voor mensen die niet goed ter been zijn en/of zich 
moeten verplaatsen middels een rolstoel of scoot-mobiel kan dit erg vervelend zijn. Hiervoor onze 
excuses. Ook voor het repareren hiervan hangt weer een behoorlijk prijskaartje. Daadwerkelijke of 
financiële steun hiervoor is van harte welkom. 

U kunt contact op nemen via de mail of telefonisch:                                                                                    
Telefoon 0344 621269                                                                                                                            
Mailadres: l.nouwens36@upcmail.nl 

 

 


