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Deze maand IN DE KIJKER
Lieve vrienden en beste sympathisanten!
Eindelijk zomer! Juni staat gekend als de hooimaand van het jaar en dat
hebben onze jongeren en de praktijk omgezet! Met de gemeente dienst
milieu hebben wij de afspraak dat we jaarlijks op afgesproken plaatsen
de straatbermen mogen maaien. Daarom gingen we met ons allen op
pad om gemaaid gras langs de straatbermen dagelijks om te keren met
een vork (zie foto’s verder in deze brief) om het zo te laten drogen tot
hooi. Eenmaal het gras droog genoeg is komt een bevriende boer het
hooi in pakjes persen. Dit alles duurt ongeveer een 8 tal dagen. Dit jaar
hebben we super veel hooi, ongeveer zo’n 125 pakjes en dat betekent
hooi voor onze dieren het hele jaar door!
Ook kunnen wij u vertellen dat Kobe onze halftijdse medewerker
momenteel wordt vervangen door Pieter. Kobe heeft een zoontje mogen
verwelkomen. Proficiat Kobe!
Juni is helaas ook de maand dat we afscheid nemen van onze stagiaires
. Dit schooljaar hadden we er drie: Helena, Gwen en Matthias. Van uit
hun eigen studiemodule waren het er drie waar wij als ‘Kruiskenshoeve’
heel trots op zijn. Ik mocht vernemen dat ze allen een goed rapport
hebben gekregen maar van ons krijgen ze een super rapport, en wat
meer is onze jongeren beamen dat…
Graag willen we jullie ook laten weten dat er bij ons verse notenolie
beschikbaar is voor 9euro voor een flesje van 250cl!
Tot slot delen wij jullie mee dat we er voor de komende 2 maand er voor
even tussenuit gaan en pas in september terug zijn!

Geniet van de zomer iedereen!

WEERSPREUK
“Is het 's ochtends om
tien uur nog niet licht,
heb je waarschijnlijk de
gordijnen nog dicht”
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Fruitproject “Zinvol geplukt”

Jullie hebben vast en zeker via vorige nieuwsbrieven
vernomen over ons fruitproject ‘zinvol geplukt’. Dit project
loopt nu ten einde, daarom willen wij het ‘Streekfonds’ en al
onze sponsors dubbel en dik bedanken! Jullie hebben ons
voor een overhoopt mooi bedrag bezorgd. Laat ons nu samen
hopen dat volgende zomer een rijke fruitoogst opbrengt. Wat
het ook mag worden wij willen jullie nu al uitnodigen om het
laatste weekend van september ons fruitsap te komen
proeven want dan zetten wij zeker onze deuren voor iedereen
open. Wat en hoe die dag zal worden vernemen jullie later.

Namens heel ons team willen wij jullie heel erg
bedanken voor alle giften die jullie deden om ons
te steunen!

Wil je uitgebreid lezen over ons project en de andere deelnemende organisaties? Dat kan in het krantje van
Streekfonds Oost-Vlaanderen via deze link:
https://streekfondsoostvlaanderen.be/nieuws/verhalen-en-getuigenissen-van-schenkers-en-doeners/
(De Kruiskenshoeve staat op pg 4)

Jongeren

Samen de oprit onkruid vrij maken!

Onze dakgoot kreeg een grondige
poetsbeurt door één van de jongeren

Hooi naar de hooizolder brengen!

We maakten een
huisje voor de
zwaluwen!

GEEEEF ACHT! Verstop u in het
hooit met volle kracht!

Dieren

Ooooh hallo daar!

Oma poes is altijd van de
partij!

Bèèèèèèèhhhhh,
scheer die wol van mij!

Kiekeboe!

Sfeerbeelden

Spinazie voor jou en mij? Dat maakt
ons allemaal blij!

Potjes en plantjes en plantjes
en potjes.

Allen aan het werk!

Bezoek van Styrka!

Deze ‘hoop’ wordt een ruiter
genoemd. Dit stamt af vanuit
de tijd dat er nog geen pakjes
konden gemaakt worden. Zie
ze daar staan! Jong en
onschuldig

