
Nieuwsbrief “Hertenkamp” juli 2012 

Wat kan er ’n hoop gebeuren in een half jaar!!  
 
Het speeltoestel is volop in gebruik en al heel veel kinderen hebben er (dank zij de financiële 
steun van onze overburen) van kunnen genieten. 
We hebben ook de indruk, dat het park bij mooi weer, meer bezoekers trekt. Daar worden 
we alleen maar blij van want daar doen we het tenslotte ook voor. 
 
Gelukkig heeft Stichting ’s HeerenLoo, het samenwerkingscontract met Stichting Dierenpark 
en Cambier van Nootenschool, met 2 jaar verlengt. 
Wat de verzorging van de dieren betreft…. die is dus voor de komende 2 jaar gewaarborgd. 
Ongetwijfeld ziet U zelf, als U ons park regelmatig bezoekt, dat de cliënten van ’s HeerenLoo 
hun taken erg serieus nemen en graag in ons park werken. 
 
Er heeft weer een geboortegolf plaats gevonden, getuige al het jonge spul wat er rond 
huppelt. De geboortes zijn over het algemeen allemaal prima verlopen en de dierenarts 
heeft aan ons, wat dat aan gaat, niet zo’n goede klant gehad. Het nieuwe geiten-klimtoestel 
in de eerste wei, dat met behulp van vrijwilligers(ambassadeurs van de Rabobank) geplaatst 
is op de NL doet dag, is door al dat huppelend spul al goed ingewijd.   
Jammer dat I-oor helaas niet drachtig schijnt te zijn. De verwachtingen waren hoopvol maar 
o.i. hoeven we niets meer te verwachten. Volgend jaar beter?? 
 
Ook de financiële goden zijn ons bijzonder gunstig gezind geweest. 
*Allereerst weer een mooi bedrag van € 695, - op onze rekening gestort gekregen van onze 
overburen van de West Luynsepoort. We gaan er een goede bestemming voor zoeken en 
houden U over de besteding op de hoogte. Bedankt! Bedankt! 
 
*In de vorige nieuwsbrief heb ik het JCI  (juniorkamer) al genoemd. Zij hebben 
(waarschijnlijk hebt U er wel meer over gehoord of gelezen), een lenteactie op touw gezet 
n.l. het verkopen van doosjes met pindarotsjes. Per doosje werd € 3,- betaald, waarvan dan 
€ 1,-  voor het dierenpark bestemd was. Op 3 juli kregen wij een cheque overhandigd van 
maar liefst  
€ 1500,- Er zijn dus heel wat pindarotsjes verkocht. ‘n Hele onderneming en organisatie die 
ontzettend goed heeft uitgepakt. We zijn hen erg dankbaar. (meer hierover op onze site) 
 
*Misschien hebt U ook in de krant gelezen, dat een vrijwilligster met sponsorgeld in de wijk 
Passewaay, een dierenverblijf wilde realiseren, voor de cliënten van ’s HeerenLoo, die in 
deze wijk wonen. Helaas kon dit op het laatste nippertje niet door gaan omdat omwonende 
bezwaar maakten. Heel erg jammer. Ze had hiervoor een behoorlijk bedrag van € 1415,- aan 
sponsorgelden bij elkaar gekregen en heeft dit aan ons Dierenpark geschonken. We hebben 
dit bedrag besteedt aan het weg halen van overtollig en ontsierend hekwerk in de grote wei 
bij de vijver. Er is ook al weer gedeeltelijk nieuw hekwerk geplaatst waardoor de ganzen niet 
meer in de hele wei kunnen komen. Dat was wel leuk, maar voor de cliënten soms lastig, ze 
konden erg bedreigend over komen. Het hekwerk sluit nu aan op het bruggetje achter in het 
park en loopt ook in het water door tot op de grond. Zo kunnen we sier-eenden houden 
zonder dat ze in de gracht verdwijnen. De herten hebben een iets kleinere wei gekregen, 



waardoor het straks mogelijk wordt voor de dieren die op stal moeten staan om een of 
andere reden, toch naar buiten kunnen in een klein weitje. Dat is een volgende fase van ons 
“hekwerkplan”. Maar gezien de gunstige financiële omstandigheden zal dit niet lang meer op 
zich laten wachten.  
Voor de ganzen, die nu niet meer in de schuur terecht kunnen, zal ook een onderkomen 
gebouwd moeten worden. Hiervoor zijn we ons aan het oriënteren. 
 
*En..alsof het allemaal niet op kan…hebben de leerlingen van basisschool “de Achtbaan”, 
tijdens een sponsorloop, € 1218,50 bij elkaar gelopen. Ongelooflijk …wat een bedrag. Op de 
donderdag vóór ze op vakantie gingen, hebben we alle leerlingen op een wel verdiend ijsje 
getrakteerd. Het was warm weer, dus erg welkom!! Wat een kanjers!! ( zie ook onze site)   
  
*En….we zijn er nog niet, want als Dierenpark hebben we ook aan de “Rabo fietsdag” mee 
gedaan op 30 juni, die dit jaar voor het eerst gehouden werd. Voor elke deelnemer, die voor 
ons park fietste en de route binnen de gestelde tijd uit zou fietsen, zou € 10,- op onze 
bankrekening over gemaakt worden. Er hebben 41 deelnemers voor ons Park gefietst dus 
hebben we met z’n allen € 410,- bij elkaar gefietst (meer daarover op onze site) Ook weer 
dank zij het JCI, waren er zoveel deelnemers.   
 
*Tot slot zijn we in gesprek met een afvaardiging van de “Lionsclub”. U kent deze club 
ongetwijfeld. Zij vrolijken regelmatig het centrum van Tiel op met hun orgelmuziek en 
collecteren dan voor een goed doel. 
Fotograaf Frank Broekhuizen, lid van de Lionsclub, heeft zijn oog, tijdens een foto opdracht, 
op ons Dierenpark laten vallen. Hij was zeer enthousiast over het dagelijks gebeuren en het 
werk van de cliënten van ’s HeerenLoo. In een bestuursvergadering heeft hij Stichting 
Dierenpark Tiel, als mogelijk “goed doel” voor gedragen. Met een hele kleine meerderheid 
heeft ons park de meeste stemmen gekregen. Dat betekent, dat de Lionsclub de komende 3 
jaar voor ons gaat collecteren. Uit ons prioriteiten lijstje hebben zij als doel gekozen:  
“Het “overkappen” van het bestrate gedeelte bij de grote schuur.”  
 
Als dit geen gouden half jaar voor ons is geweest….. Wij dachten van wel!! 
 
Zo komen we beetje bij beetje steeds verder richting een echte kinderboerderij.  
 

En nogmaals, we kunnen het niet genoeg vermelden……… 
         zonder deze weldoeners  
                     en alle vrijwilligers kunnen wij niets en komen we nergens!! 
                                        Iedereen ontzettend bedankt!! 
 
Voor de meesten is de vakantie al begonnen en op pad en zijn we te laat om U een  hele 
goede vakantie te wensen. Niet voor degenen die niet of nog moeten gaan.  
         In ieder geval “veel plezier en een veilige thuiskomst”!!  
 
PS.  
 Regelmatig verwijzen we naar onze site. Dit is, mocht u dat nog niet weten: 

www.stichtingdierenparktiel.nl 


