
Nieuwsbrief “Juliana Hertenkamp” mei 2015. 
 

Onze  “Schaapscheerderdag “ afgelopen zondag 10 mei was een SUPER dag!! 
 
Onze dank aan: Evarien Vollenbrecht “wol spinnen” 
Mirjam Leijten “wol vilten” 
Imkervereniging “Eck en Wiel” 
Donald Vermaas..schapen scheren 

Daarnaast dank aan Daisy’s voor het lenen van hun materiaal en “Springkussen Tiel”voor het 
brengen en opzetten en ook weer ophalen van het springkussen.  

 
Natuurlijk ook alle vrijwilligers, die zich op deze dag het vuur uit de sloffen 
hebben gelopen en zich uit de naad gewerkt hebben….. 
 ………………zonder jullie zijn we nergens!!                 Dank je wel!! 
Op onze website: www.stichtingdierenparktiel.nl  kunt U de foto’s bekijken. 
 
Over onze website gesproken…de mensen die deze regelmatig bezoeken hebben vast gemerkt dat we niet altijd up 
to date zijn. Maar…daar wordt aan gewerkt. Twee stagieres die stage lopen bij “DenK Internet Solution”, gaan onze 
website een nieuw uiterlijk geven, gebruiksvriendelijker maken voor bezoekers, maar ook voor degene die hem gaat 
onderhouden. Heel fijn!! 
 
Met de Sinterklaas- en paasactiviteit hadden we een vol huis en erg veel toeloop. Helaas was dit voor de 
Dierendagactiviteit een ander verhaal. Een dierenarts in opleiding heeft maar 1 bezoeker gehad waar hij bij de 
meegebrachte hond een gezondheidscheque kon voeren. Hij had hiervoor speciaal zijn vrije dag geofferd. Gelukkig 
waren er nog ’n paar kindjes die met ’n mooi zelf gemaakt dierenmasker naar huis gingen.  
Ook het maken van kerstversieringen had weinig belangstelling bij de kinderen. Jammer!!...en ’n leer voor de 
volgende keer. 
 
Eind 2014 was er de vogelgriep…een ramp voor onze (water) vogels die allemaal opgehokt moesten worden. Het 
park werd zelfs ’n paar dagen gesloten. De landelijke regelgeving voor kinderboerderijen verplichtte ons dat. We zijn 
zoekend naar een diervriendelijke behuizing voor het geval het ophokken nog eens nodig mocht zijn. 
 
In ons dierenbestand is e.e.a. veranderd. Zo is onze pony Cooper naar een ander adres gegaan. Daarvoor in de plaats 
is “Lotje” gekomen. ’n Heel lief beestje!! Samen met Saartje staat ze op de woensdagmiddag klaar voor de kinderen 
die dan ’n ritje op hun rug kunnen maken. 
Daarnaast hebben we 2 alpaca’s gehad. Helaas….gehad, want …..vorige week is ook “Koosje”de tweede Alpaca 
overleden. Qousco, de lama, is nu alleen, maar heeft overdag gezelschap van onze ezel “I-oor”. 
De meeste lammetjes zijn geboren en rennen en vliegen door de wei…prachtig gezicht en…de moeders hebben het 
soms niet gemakkelijk. 
Misschien krijgt ons “Rackaschaap” nog lammetjes??  Wij, zijn in blijde afwachting….we zullen het zien! 
Marloes, een stagiere heeft gezorgd voor een “kolenbranderschildpad” Helemaal uit eigen middelen bekostigd en 
gerealiseerd. Dank je wel Marloes!!  
Op dit moment zijn er in het paviljoen weer kikkervisjes en is de metamorfose van dril tot kikker van nabij mee te 
maken…….. als je natuurlijk regelmatig komt kijken dan. 
 
In maart deden we weer mee met de NLdoet dag. De klus, die we met een aantal vrijwilligers geklaard hebben, was 
het vervangen van rotte palen langs de sloot van de lange wei. 5 Leden van de politieke partij “Christen Unie” 
hebben zich hiervoor sterk gemaakt. Daarnaast legden zij ook de verzakte drainagepijpen in deze natte wei weer op 
z’n plek. Keihard gewerkt ondanks het slechte weer. Daarnaast is er door Gerwin en Piet met ondersteuning van 
Michaëla, een nieuwe deur in het materialenschuurtje gemaakt die nu weer jaren mee kan. Deze klussen werden 
mogelijk gemaakt door het “Oranjefonds”die hiervoor de benodigde financiën ter beschikking stelde. 
Onlangs werd ons gevraagd, door-voor het Oranjefonds te willen gaan collecteren. 50% van onze opbrengst zou voor 
het Hertenkamp zijn. Uiteraard hebben we hier gehoor aan gegeven, ook, omdat wij al diverse jaren achtereen 

http://www.stichtingdierenparktiel.nl/


financiën kregen om met vrijwilligers een klus te klaren tijdens de NLdoet dag. De collecte voor het Oranjefonds is in 
de Koningsweek gehouden van 27 april t/m 2 mei. We hebben 8 vrijwilligers bereid gevonden om voor ons 
Hertenkamp te collecteren.  
Met z’n achten hebben we totaal € 1008,69 bij elkaar gebracht. De helft hiervan ( € 504,35) is dus voor het 
Hertenkamp. Toch niet gek met 8 personen. Super bedankt voor jullie inzet !!! 
 
We zijn ook dit jaar weer behoorlijk verwend m.b.t. giften/donaties. 
*De Lionsclub Tiel, collecteert nog steeds voor ons met hun “Gavioli" orgel in de Tielse binnenstad. De 3 jaar zitten 
er op en op dit moment staat de teller al op € 5000,- Geweldig. Dit gaat besteedt worden aan een overkapping 
boven het bestrate gedeelte van onze grote schuur. Momenteel zijn we bezig met de aanvraag van de vergunning 
hiervoor. 
*De “Rotary Tiel”, heeft ons dit jaar nog eens een bedrag van € 2000-, geschonken. Dit bedrag staat geparkeerd op 
onze spaarrekening en wordt besteedt aan het renoveren van de beschoeiing van onze vijver.  
*Ook Het “Fonds Hertogenwijk “ heeft hiervoor in het kader van het project “werk aan de winkel”, een bedrag van € 
2500,- toe gezegd. Super!! 
 
*Een jaarlijks terugkerend cadeautje voor ons park. …. Het met de pet rond gaan in het appartementen complex “De 
Westluijnsepoort”. Deze keer was het totaalbedrag maar liefst € 662,50,- Dank jullie wel …overburen!! 
 
*De leden van onze sponsoractie doneerden samen het prachtige bedrag van € 620,- Ondanks het feit dat het aantal 
trouwe donateurs slinkt, zijn er ook mensen die eenmalig doneren en zelfs iemand die maandelijks ’n mooi bedrag 
op onze rekening heeft gestort. Allemaal super bedankt!! Ook dit bedrag staat geparkeerd op onze spaarrekening 
en zal wellicht ook besteedt gaan worden aan de overkapping. 
 
*Dan is er de lege flessenactie bij de EMTÉ bij Kwadrant. Vele kleintjes maken één hele grote. Tot nu toe bracht dit 
totaal…helemaal geweldig…€ 836,60 op. Dank je wel…alle klanten die bij EMTÉ Kwadrant hun flessengeld aan ons 
Hertenkamp doneerden. 
 
Er komt nu dan toch een einde aan deze lange lijst van initiatieven en mensen die ons Hertenkamp een warm hart 
toe dragen….En dan “at last but not least”….. 
*De “knaller” van de Prins Clausschool. Deze school organiseerde rondom het paasfeest eveneens een flessenactie 
en collecteerden voor ons Hertenkamp tijdens een paasevenement op school.  
Op 20 april werden we feestelijk onthaald in de aula van de school, waar alle kinderen aanwezig waren. Een 
toespraak van de directeur en de uitreiking van de cheque. We stonden helemaal perplex!! De cheque vermeldde 
een bedrag van € 700,-!!! 
Een dankwoordje van onze voorzitter was wel het minste. Daarnaast hadden we voor alle kinderen ’n hele kleine 
traktatie mee genomen. Niet in verhouding met wat zij voor het Hertenkamp bij elkaar hebben gebracht. Bij storting 
op de bank bleek het zelfs € 705,19 te zijn. Ook dit bedrag wordt besteedt aan de overkapping. Zodra dit plan 
gerealiseerd is, worden alle kinderen en leerkrachten  natuurlijk  uitgenodigd bij de feestelijke opening er van.  
Het voelt voor ons erg goed, te ervaren, dat zoveel mensen ons Hertenkamp financieel willen ondersteunen. Zonder 
deze steun zouden wij het ook zeker niet redden. Wij zijn u allen zéér dankbaar!!  
 
Waar we ons ernstig zorgen om maken en zeker zo belangrijk als de financiën, zijn:  de “handjes”van vrijwilligers. 
Natuurlijk hebben we een aantal zéér trouwe vrijwilligers die ons een hoop werk uit handen nemen en …die we op 
handen dragen. We zijn ontzettend blij met jullie en hopen dat we op jullie “handjes mogen blijven rekenen. 
Allemaal super bedankt! 
Wij zoeken:   *Nieuwe bestuursleden. 
*Weekend invallers( +evt.feestdagen) om bij uitval van de vaste vrijwilliger(s), de dieren te verzorgen. 
 
Tot slot wensen wij u een hele mooie zomer en als u gaat… een fijne vakantie.    
 
Graag tot ziens in ons park…  
  
Bestuur “Stichting Dierenpark Tiel”....Het Juliana Hertenkamp.  
  


