Hosvazze krabbel
2e Editie september
Wat leuk dat jullie de Hosvazze krabbel
weer hebben ontvangen.
We hebben afgelopen tijd veel
complimentjes gehad over de eerste
editie, en dat vinden wij leuk om te horen.
Tussen de eerste en de 2e editie zat de
grote vakantie, daarom staan er in deze
editie meer foto’s in dan normaal. Dit is
tegelijkertijd een compensatie omdat de
Hosvazze krabbel later is dan dat de
bedoeling was….

Veel leesplezier!!

Nieuwe deelnemers
-Mara
-Gerard
Van harte welkom op
de boerderij!!

Deelnemers die
helaas weg gaan
-Eva
-Lars

In deze Editie
-De Verbouwing
-Verdrietig nieuws
-Leuk nieuws
-Interview Bob de pop
-Nieuwe Medewerker
-Vakantie foto’s
-Kleurplaten + verhaal
-Nog een nieuwe
medewerker

De verbouwing
Ze zijn bij ons thuis aan het verbouwen en dat gaan ze hier op de
zorgboerderij ook doen.
Ik ben het al gewend dus ik weet dat bij verbouwen veel rommel
hoort. Ze maken ook heel veel lawaai en er is enorm veel stof.
Ook lopen er veel andere mensen rond.
Auteur Danniek

V

Verdrietig nieuws

Afgelopen juni net voor de vakantie kregen we verdrietig nieuws.
Bikkel was erg ziek en moest naar de dokter. Deze kon helaas niks meer
doen en heeft Bikkel in laten slapen.
Kevin heeft hierover een klein verhaaltje geschreven wat denk ik voor
iedereen van de boerderij geldt.
Lieve bikkel je was altijd al een leuke kat maar nu ben je dood ik mis je heel
erg veel. Je dronk en at niet meer goed, en had veel pijn. rust zacht lieve
bikkel.
Je had veel pijn en je had het erg moeilijk. Je was vrolijk en lachte wanneer
ik je zag en jij mij. Iedereen mist bikkel en iedereen heeft het moeilijk ze
vinden het jammer dat je er niet meer bent.
Je was de allerliefste poes voor iedereen.
Auteur Kevin L

Leuk nieuws
Gelukkig hebben we ook nog leuk nieuws!!!
We krijgen binnenkort deze schattige kittens.
Ze zijn geboren in week 30 en ze zijn nu ongeveer 6 weken
oud. Het zijn 2 meisjes maar ze komen uit verschillende
nestjes.
De namen zijn nog niet verzonnen.

Interview Bob de pop

Geïnterviewd door Marion en Silvijn

1ste vraag= hoe oud ben jij?
Antwoord= 3 wormen jaren (12 jaar)
Vraag 2 = ben je een jongen of een meisjes?
Antwoord= ik ben het allebei zowel jongen als meisje
Vraag 3=heb je het hier naar je zin?
Antwoord jaaa!!!!!!
Vraag 4= hoe ben je hier gekomen?
Antwoord=ik zocht op het dieren internet naar een huisje/vriendinnetje
Vraag 5= heb je familie?
Antwoord= nee, mijn familie is door meeuwen opgegeten
Vraag 6= hoelang woon je hier al?
Antwoord = oktober 2019 (10 maanden)
Vraag 7= wie is je favoriete begeleider(ster)?
Antwoord = elke begeleider vind ik leuk maar wie mijn favoriete begeleider is, dat hou ik voor mij zelf
Vraag 8= waar slaap je?
Antwoord= ik slaap in een klein mandje, dit ligt niet het lekkerste. Daarom ga ik aan de bouwvakkers vragen of
ze een heel nieuw huisje voor mij willen maken tijdens de verbouwing
Vraag 9=troost je wel eens kinderen die verdrietig zijn of bang?
Antwoord = als dat nodig is geef ik ze een knuffel en daarna praat ik met ze.
Ik heb wel eens gehad dat er een kindje bang was voor het onweer dat ik mee gedaan ben met de bus. Dit was
echt gezellig.
Vraag 10= ben jij weleens verlegen?
Antwoord =Nieuwe mensen vinden ik altijd een beetje spannend, dit lijkt dan alsof ik verlegen ben maar, dat
ben ik niet haha
Vraag 11= heb je verkering?
Antwoord = ik heb nog geen verkering maar ik ben ook nog maar 3 wormen jaren dat is veel te jong. Wormen
krijgen pas verkering wanneer ze 10 wormen jaren zijn.

Nieuwe medewerker
Maak kennis met Esther.
Onze nieuwe alleskunner op de computer (pc).
Esther is 31 jaar jong, getrouwd met Kees en woont in
Colijnsplaat.
Wat doet Esther allemaal in het kantoor?
- roosters maken
- telefoontjes oppakken
- mailtjes beantwoorden
- dagplanningen maken
- vervoerslijsten
- voor het personeel zorgen
- Arjan en Melanie helpen met administratie
Esther is er op de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Vakantie foto’s

In de vakantie zijn we veel weg geweest.
Zo zijn we naar het strand, bos, Fort Rammekens, en naar de grote speeltuin geweest.
Er zijn veel foto’s gemaakt in de vakantie.
Hieronder kun je de foto’s zien en krijgt u een indruk hoe het was.

Nog een nieuwe medewerker
Op zaterdag komt Demi ons team versterken. Doordeweeks
volgt ze een opleiding pedagogisch medewerker op het
Scalda.
Demi is 18 jaar, vindt koken erg leuk (lekker), houdt van
dieren en werkt graag met de kinderen samen

