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DE WERELD OP ZIJN KOP!
“Maart

Beste vrienden,

droog en

lieve sympathisanten..

nat, veel
hooi en

De wereld staat op zijn kop, en de

zaad zat!”

Kruiskenshoeve is ook getroffen. Onze
jongeren mogen jammer genoeg al drie
weken niet meer naar onze rustige oase
komen, voor ieders veiligheid.
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SFEERBEELD
Het leven gaat
door…

JONGEREN
De eerste twee weken van de maand konden er nog jongeren komen en we hebben goeie
werken gedaan! We hielden een zwerfvuilactie die duidelijk nodig was: de aanhangwagen
lag vol... De blikjes pletten we en geven we door aan Natuurpunt.

Op maandag 9 maart mochten we met enkele jongeren op bezoek bij Luc en zoon Charles
van de Gooikenshoeve in Ertvelde. Vierdejaarsstudenten beroeps van OLV Ten Doorn in
Eeklo waren eerder al op bezoek geweest op onze twee hoeves en maakten in het kader
van kennismaking met onze doelgroep heerlijke hamburgers voor ons, en ze hebben
gesmaakt!
Het was een gezellige bedoening met vlotte verbroedering tussen de jongeren  Er werd
zelfs een vriendschappelijk potje gevoetbald, tot één van de spelers een gewond egeltje
vond op het veld. Het beestje kreeg zoveel aandacht dat het spel werd gestaakt (maar de
vermoeidheid zal er ook voor iets tussen gezeten hebben)…

DIEREN

Sarah en Hermelijn nemen het er van in deze rustige periode, ze liggen dikwijls languit op het
gras te genieten van de zon! Omdat ze zeer vindingrijk zijn in het binnendringen van het
schapenhok, heeft Kobe een mooi afgerond hekje gemaakt. Zo kunnen onze schapen hun
bieten en korrels in vrede opeten zonder schrik van de stiekeme dieven 

We hebben ook twee nieuwe aanwinsten op de hoeve: ontmoet Boulette & Poulette, 2
nieuwsgierige maar nog schuchtere hangbuikzwijntjes. Ze zijn nu al enkele weken bij ons
en beginnen langzaam maar zeker te ontdooien en al eens aan vingers te snuffelen als we
er bij komen!
Onze 5 kleine konijntjes groeien ook als kool en als alles goed gaat hebben we binnenkort
enkele lammetjes bij. Schoon toch, die lente!

Sfeerbeelden VZW De Kruiskenshoeve
Voor de rest gaat het leven hier gewoon door, wij zijn deze tijd aan het gebruiken om
alle nodige herstellingen te doen, op te ruimen en allerlei taakjes te doen waar we
anders niet toe komen. Het hoeve-leven in Corona-tijden, dus!

Bezoek onze website op www.kruiskenshoeve.com

