
Dieren in beeld.
Blog

“Een tuin zonder kippen is geen echte tuin”. 
Die uitspraak kwam ik gisteren tegen en ik ben 
het er hartgrondig mee eens. Maar een tuin 
met óók nog schapen, geiten, ezels, pony’s, 
poezen en allerhande pluimvee vind ik een 
paradijs. Zo’n tuin is De tuin van de smid.

Met dieren om je heen gebeuren er altijd 
onverwachte dingen. Nu ben ik zelf niet zo 
heel vaak ter plaatse, toch zijn het juist die 
‘ontmoetingen’ die me bij blijven. Brammetje durft 
niet over de brug en Cheyenne helpt een handje 
door hem met haar neus een stevige zet te geven. 
Brammetje, die zijn kans ruikt om het terras op 
te sluipen voor het extra lekkere gras. En dan 
heb ik het nog niet eens gehad over al het ‘vrije’ 
volk: de reigers, ganzen, ooievaars (zijn ze er dit 
jaar weer?), fazanten, en ga zo maar door. Laatst 
was er zelfs een versufte ijsvogel op het terras die 
helaas de glazen pui niet had gezien. Ik weet zeker 
dat er dagelijks tientallen dierenbelevenissen 
plaatsvinden bij De tuin van de smid. Hoe, wanneer 
en met wie je ook komt: van het kijken naar dieren 
word je altijd blij.

Wat alleen een beetje jammer is: vaak staan de 
paarden en ezels achter de hooiberg. Waarom 
lopen ze niet gewoon lekker rond in hun weiland?
Het antwoord is simpel: achter de hooiberg 
hangt de ruif. En ook al is die niet altijd gevuld, je 
weet maar nooit wanneer daar weer wat lekkers 
te vinden is. Dus kun je maar beter in de buurt 
blijven.

Bij De tuin van de smid vinden we het toch wel 
jammer dat de dieren vaak uit beeld zijn.
Daarom is er nu het plan om een nieuwe ruif te 
maken. En die komt op een betere plek te staan: 
midden op de dierenweide. Op die manier hopen 
we binnenkort gelukkige dieren in en gelukkige 
bezoekers rond de dierenweide te zien.

Om de nieuwe ruif te kunnen fi nancieren doen 
we mee aan een crowdfunding actie die wordt 
georganiseerd door Kinderboerderijen Actief Toer 
en Voorjebuurt.nl.
Voorjebuurt is een zgn. crowdfunding platform. 
De organisatie faciliteert door middel van een 
website waarop je jouw project kunt presenteren. 
Donateurs maken hun bijdrage hier naartoe over 
en kiezen voor een beloning. En op de site kan 
iedereen volgen of het de goede kant op gaat met 
de donaties. 
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Kom je regelmatig langs bij De tuin van de smid en geniet je ook 
zo van alle dieren? Dan wil je ons vast helpen om via deze actie het 
budget voor de nieuwe ruif bij elkaar te krijgen. Dat kan op twee 
manieren:

1) Doe je bijdrage in de pot op de bar: wij zorgen er dan voor dat het 
bedrag wordt overgemaakt naar Voorjebuurt.nl.

2) Maak je bijdrage over naar www.voorjebuurt.nl, vanaf 1 juni is staat 
deze crowdfundingactie online.

Met jullie hulp leggen we hopelijk over een maand of drie de eerste 
steen van onze nieuwe ruif-in-de-wei!


