Dieren schilderen in Barchem
Het tekenen en het naschilderen van je favoriete dier stond zaterdagmiddag 29
november bij de Kids for Animals centraal. Vanuit Apeldoorn reisden we af naar
Barchem, waar we bij rijvereniging De Bergruiters bij de Barchutte met onze
jeugdleden hadden afgesproken. Een leuke en creatieve middag met onze Kids for
Animals jeugdleden stond weer voor de boeg! Wij hadden tekenjuf Emmy Janssen van de
tekenpraktijk De Morgenster bereid gevonden om ons te helpen met de teken- en
schildermiddag.

De middag begon waterkoud. Een oosterwind voer over Barchem heen toen we ons daar
verzamelden rond kwart voor één, maar waar binnen in de Barchutte de kachel al volop
aan het stoken was. De kids hielden in het begin voor de zekerheid hun jas aan, maar
iets later was de ruimte heerlijk verwarmd en konden de jassen weer uit.
Nadat alle kinderen waren gearriveerd en een naambordje hadden gekregen begonnen
we na een kort welkom met een kennismakingsrondje. Alle kinderen werden gevraagd om
zichzelf voor te stellen en iets te vertellen over zijn of haar favoriete dier. Dit
varieerde van een cavia, hond, kat, slang of wasbeer. Elk kind had zo zijn eigen favoriete
dier. Krijt, potloden en tekenpapier werden uitgedeeld en onze juf Emmy ging vervolgens
een verhaaltje voorlezen. De bedoeling was dat de kinderen, luisterend naar het verhaal,
gingen tekenen. Dit kon naar aanleiding van het voorlees verhaal zijn, of een favoriet
dier dat de kinderen graag wilden tekenen. IJverig gingen de kinderen aan de slag en de
één na de andere mooie tekening werd gemaakt.

Ondertussen waren de Kids for Animals koks, José en Lydia, begonnen met het bakken
van pannenkoeken. Al snel rook de ruimte in de Barchutte naar heerlijke eigengemaakte
pannenkoeken. Nadat de eerste tekeningen af waren, was er even tijd om naar buiten te
gaan. Even rennen en spelen was de bedoeling. Echter was het buiten ijzig koud, en na
een korte ronde van tikkertje spelen gingen de kinderen snel weer naar binnen.
Ondertussen was de eerste ronde met de pannenkoeken klaar en vielen we allemaal
hongerig aan. Het ruim bestrooien van poedersuiker en stroop werd fanatiek door de
kinderen gedaan en de pannenkoeken smaakten heerlijk! Nadat de eerste pannenkoek op
was gingen we opnieuw naar buiten om nog even lekker rond te rennen en te spelen. De
tweede pannenkoek stond inmiddels binnen voor de kinderen klaar en nadat deze
heerlijk opgepeuzeld was, konden we starten met het tweede gedeelte van de middag en
dat was schilderen.
Verf, kwasten, doeken en waterbakjes werden uitgedeeld en de kinderen konden een
keuze maken uit een foto van hun favoriete dier, een foto uit een boek, of een favoriete
knuffel. Alle kinderen, inclusief een aantal KFA teamleden, gingen ijverig aan de slag
met het schilderen. Schitterende schilderijen zijn er gemaakt. Van een lief huisdier tot
een varkentje verscheen op de schilderdoeken!

De tijd vloog voorbij en voor we het wisten was het al kwart voor vier en waren de
eerste ouders alweer gearriveerd. Na een kort stempelrondje en het bewonderen van de
mooie tekeningen en schilderijen, kwam er een eind aan een geslaagde Kids for Animals
middag. We willen alle kinderen die aanwezig waren bedanken voor hun creatieve
bijdrage en mooie tekeningen! Daarnaast willen we in het bijzondere onze tekenjuf
Emmy Janssen bedanken.
Als KFA team kijken we terug op een geslaagde middag! Dit was helaas alweer het
laatste uitje van dit jaar. We kijken met veel plezier terug op al onze uitjes die we met
onze jeugdleden dit jaar hebben beleefd. Zo zijn we dit jaar op pad geweest met een
schaapskudde, op bezoek geweest bij de dierenarts, hebben we onze huisdiertjes
getekend en geschilderd en hebben we een leuke dag gehad op de NL Doet dag en Open
Asiel dag.
We wensen iedereen alvast een fijne kerstvakantie en prettige feestdagen toe! Zorg
goed voor je cavia, konijntje, kat of hondje en we zien jullie volgend jaar weer snel

terug!
Het Kids for Animals team
PS. voor meer informatie over onze tekenjuf Emmy Janssen neem een kijkje op haar
website: www.tekenpraktijkdemorgenster.nl

