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NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2018

Eind januari dachten we eigenlijk dat de winter wel zo'n beetje voorbij was, maar niets
bleek minder waar. Wat een verschil: januari vooral nat, veel wind, guur en heel grijs en
toen februari met veel zon, aardig wat vorst en ook ijzige wind uit NO en O. Brrr, wat was
het koud!
Meestal was het te koud om in de tuin te werken; de grond was
hard bevroren. Bij de kippen en lama Thomas bevroor het
drinkwater, dus het was een gesleep met emmers water vanuit de
boerderij omdat de pomp natuurlijk ook bevroren was.
Een paar jongens van het AZC hebben, toen dat nog mogelijk
was, met kruiwagens compost op bergjes in de moestuin
gebracht, klaar om uit te spreiden en onder te spitten. Alles ligt al
weken zo te wachten op verwerking. Aan snoeiwerk is niet te
denken. We popelen om aan de slag te gaan en dus kijken we uit
naar het voorjaar.
De eerste tekenen van het naderend voorjaar zijn er wel want op
14 februari, en dat is erg vroeg, zat daar plotseling de eerste
ooievaar op het nest, enkele dagen later gevolgd door een
tweede. Het viel op dat ze de laatste week vaak zaten op het
nest. Vanwege de kou? Normaal staan ze te slapen. De laatste
dagen van de maand zaten ze 's avonds niet op het nest.
Misschien hebben ze (tijdelijk?) een warmer nachtverblijf kunnen
vinden...
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Vorige maand hebben we onze ezel Midas (30 jaar) helaas moeten laten inslapen. Dat
was natuurlijk erg verdrietig. Nu loopt Thomas alleen in de wei. Misschien moeten we een
goed tehuis voor hem zoeken, liefst
bij andere lama's. Maar hij zal in mei
al 14 jaar worden. En wie wil zo'n
groot dier hebben? Een andere
mogelijkheid is natuurlijk om een
ander kuddedier bij hem te zetten. Er
zal wel een oplossing komen.
In januari liepen al veel planten uit,
maar nu staat alles stil.
Op vrijdag 8 maart hebben we de
vrijwilligersdag van NLdoet. Dan
moet het wel ander weer zijn. We
hopen dat de dooi spoedig invalt.
Laat het voorjaar nu maar komen!
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