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Deze maand in de kijker:
Lieve vrienden,
beste sympathisanten,
alles groeit en bloeit hier volop in de
Kruiskenstraat. Wij blijven op veilige afstand
van elkaar werken, maar de jongeren die het
hier normaal gezien extra levendig maken
worden gemist! Hoe zou het met iedereen
gaan?

“Als april lacht,
boerke, wees
voor uw oogst
bedacht!”

In deze uitgave:

Het is nog koffiedik kijken hoe de volgende
maanden zullen verlopen, onze gezellige
opendeurdag is in ieder geval uitgesteld. Wij
houden de goeie moed er in, de lente maakt
dat we werk genoeg hebben in de moestuin
en de geboortes zijn telkens ook heel blije
gebeurtenissen hier op de Kruiskenshoeve!
We houden jullie op de hoogte!
Warme groeten,
Team Kruiskenshoeve

 Dieren:
geboortes
 Sfeerbeelden
Moestuin
Boomhut
Plantenbakken

Dieren

Er zijn deze maand 3 lammetjes geboren, ’t een nog schoner dan ’t ander 
Het kraambezoek stond al snel nieuwsgierig aan te schuiven, wat is dat hier voor geblaat?!

Nog leuk nieuws: Onze broedende eend die al
meer dan een maand trouw op haar eieren zat
heeft er een kroost van 6 bij!
Gek genoeg moesten we ze bijna direct van de
vader scheiden, hij zou naar zijn eigen kinderen
happen… Voorlopig zit ze veilig in een hok, tot de
eendjes groot genoeg zijn om vrij rond te
waggelen.

Klussen
Wij blijven hier bezig met allerhande klussen, zoals de boomhut een update geven, zodat de
volgende bende jongeren er van kan komen genieten!

Kobe haalde de bodemplaat weg en installeerde een nieuwe, een precisieklus! Annemie
deed het minder precieze werk; een laagje verzorgende olie er op smeren 

In de deskundige handen van Robert bloeit de moestuin op en dit is een schoon zicht.
Er kan al spinazie, cresson, radijsjes en sla gegeten worden, die belanden ’s middags al
eens tussen de boterhammen!

Hermelijn en Sarah missen de jongeren die hen
knuffelen, borstelen en met hen op wandel gaan…

We zoeken nog een nieuwe thuis voor
4 jonge konijntjes: twee zwarte en
twee gevlekte (zoals de mama).
Bij interesse, contacteer Robert!
GSM: 0473/89.46.80

We maken ook plantbakken (al dan niet op poten),
compostbakken, … in de gewenste formaten.
Op dit moment zijn we bezig voor de moestuin van de
Sentse basisschool De Schakel. Bij interesse,
contacteer zeker Robert! GSM: 0473/89.46.80

