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Dag allemaal,
Gift van Drogisterij Petten
Vlak voor de sluiting van Drogisterij Petten, bood Marcella, de eigenaresse, ons nog een “fooien-emmer” aan.
Het kleingeld leverde nog een leuk bedrag op van € 71,30!
Stichting Benevolente
De Stichting Benevolente steunt ons al een aantal jaren. Nadat ze hebben gekeken naar de huidige stand van
zaken, heeft het bestuur besloten, opnieuw voor het komende jaar een bijdrage te geven van € 5000,--.
Fantastisch. Hiermee kunnen we een groot deel van de biogasinstallatie of eventueel zonnepanelen
financieren. Wij zijn hier ontzettend blij mee. Want na de aardbeving is de situatie in veel opzichten
veranderd. Bijna alles is veel duurder geworden of gebleven na de schaarste van allerlei producten.
Website
De website is weer met zorg bijgewerkt door Richard. Geef het door aan vrienden en familie.
Regenboog-farm
Het loopt momenteel redelijk goed in de stal van de Regenboog-farm. Het lijkt er op dat de uierontstekingen
even verleden tijd zijn. Door aanpassingen, vooral rond de melkput, en de melkinstallatie (handmelkmachine)
is de situatie verbeterd. Doordat Basanta het snel in de gaten had als een koe uierontsteking had, is er geen
enkele koe die een van de spenen heeft verloren. Dat is natuurlijk belangrijk. Vooral omdat wij de koeien niet
kunnen verkopen voor het vlees!
Er is weer volop gras gezaaid, dit zal later als hooi worden opgeslagen voor de komende periode als er wat
minder aanbod van gras is. De koeien vinden dat erg lekker.
Financieel verslag
Het verslag van 2015 staat op de site. We zijn Otto Pilon veel dank verschuldigd voor het verwerken hiervan.

Kopri Ratu Maya

Tika Maya

Koire Maya

Adoptie van koe
U kunt nog steeds een koe adopteren. Of als verrassing……geef er een cadeau aan uw man, kinderen, familie
of vriend. Inmiddels is er zestien keer een koe geadopteerd, waarbij Setie Maya en Witje Lief favoriet zijn. In
de bijlage kunt u lezen over de adoptie. In deze brief heb ik nog wat afbeeldingen van koeien toegevoegd (zie
boven), zodat de keus wat groter is voor u. Het zou toch erg fijn zijn als er nog een aantal koeien wordt
geadopteerd. Een melkcooler is zeker noodzakelijk. Nu moet de melk ’s morgens en ’s avonds worden
weggebracht via de off-road op de motorbike. De melkcooler kan worden geïnstalleerd zodra er met biogas of
zonnepanelen altijd stroom zal zijn.
Naar Nepal
In de tweede week van januari ga ik weer voor vijf maanden naar Nepal. Arnold komt in februari ook voor
een maand. Voorbereidingen daarvoor zijn al in volle gang.
Een heel fijne Sint, namaste
Rineke

