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Beste Vriend(in) van De Gouden Zon,
In deze nieuwsbrief willen we je vertellen wat er gebeurd is sinds januari
jongstleden, toen we je onze eerste nieuwsbrief stuurden.
Nieuwe Vrienden, sponsoren, schenkingen
In de loop van 2019 zijn er weer een aantal Vrienden bijgekomen. Er zijn er nu
ongeveer 40, die ervoor zorgen dat we per jaar structureel op ruim € 2000 kunnen
rekenen. Daarnaast zijn er nog steeds drie sponsoren en krijgen we af en toe
eenmalige schenkingen, meestal van mensen die betrokken zijn bij De Gouden Zon,
maar soms ook van anderen. Voorbeeld: een van onze bestuursleden houdt soms
een inzamelingsactie in zijn kerk en zorgt daarmee voor een aardige bijdrage.
Kleine terugblik
Waarschijnlijk herinner je je dat het allereerste project van de Vrienden bestond uit
de aanschaf van twee Bentheimer varkens. In de vorige nieuwsbrief zag je twee
foto’s van hen uit 2018 als biggetjes. Zoals je ziet zijn het nu mooie volwassen
varkens.

Project “Paard”
In de nieuwsbrief van afgelopen januari vertelden wij dat er genoeg geld was
ingezameld om een paard te kopen voor de Gouden Zon waarop gereden kon
worden, maar dat het heel moeilijk was om een geschikt paard te vinden.
Inmiddels is het “probleem” opgelost, en op een andere manier dan verwacht: De
Gouden Zon heeft namelijk een geschikt paard gekregen! Zij heet Lora, zij is niet
jong meer, maar ze is een sterk en lief paard dat nog jaren “mee kan” als rijpaard
voor de huisgenoten. Op de foto zien we Anne op Lora.

Gelukkig vonden de gulle gevers die speciaal de beurs hadden getrokken voor de
aanschaf van het paard het goed als het geld werd aangewend voor andere
doelen, zodat we een aantal andere mooie projecten kunnen financieren.
Welke projecten zijn er in 2019 gerealiseerd?
Omdat de ontwikkelingen die zojuist beschreven werden heel recent zijn, hebben
we tot nu toe in 2019 niet veel uitgegeven, we waren immers geld aan het
reserveren voor het paard. Maar we hebben des te meer plannen voor de nabije
toekomst, zie onder het volgende kopje. Gerealiseerd is het volgende:
• Multifunctionele matten
Er zijn matten aangeschaft die in de soos en op andere vloeren gebruikt kunnen
worden voor, onder andere, yoga. Dit was niet goedkoop, maar moest toch
gebeuren: zoals jullie weten is de vloer van de soos keihard 😉
• Vakanties. Zowel de Panta Rhei als de Orbis Vitae zijn dit jaar weer op vakantie
geweest en de Vrienden hebben eraan bijgedragen om de uitgaven binnen te
perken te houden. De reis van de Panta Rhei ging dit jaar naar Zweden.
De huisgenoten van de Orbis zijn op Texel geweest. Let op de tekening en de tekst
in het zand:

Nieuwe projecten
We zijn alweer druk aan de gang met nieuwe projecten. Een paar voorbeelden:
• Zoals jullie misschien hebben opgemerkt, hebben de dieren van De Gouden Zon niet
bepaald veel schaduw als ze buiten grazen. Met de heter wordende zomers wordt
dat steeds meer een probleem. Het planten van bomen in de weilanden is verboden
vanwege het beschermde dorpsgezicht van Borger. Daarom is het plan om twee
verrijdbare schuilstallen aan te schaffen. Deze kunnen los gebruikt worden, maar
ook aan elkaar worden geschakeld. Behalve om te schuilen voor de zon zijn deze
stallen ook nog handig voor andere doeleinden. Voorbeeld: de os Dennis heeft
helemaal geen zin om zijn hoeven te laten kappen en je krijgt hem ook niet te
pakken als je dat wilt doen. Hij kwam nog niet zo lang geleden als stierkalf naar De
Gouden Zon, maar op de foto kun je zien dat hij flink gegroeid is. Als hij geen zin
heeft om te komen, krijg hem dan maar eens zo ver!

Je kunt hem wel met wat lekker voer naar de schuilstal lokken en dan zijn hoeven
kappen. Zo probeert de mens het dier telkens te slim af te zijn.
• Vanwege datzelfde hete weer was dit jaar een slecht jaar om te hooien. De dieren
hebben zelfs al flink wat van de hooivoorraad opgemaakt die voor de winter
bedoeld was.
• Veel huisgenoten maken gebruik van de bibliotheek en van het zwembad. Hier zijn
kosten aan verbonden. Naar het zwembad gaan ook meestal assistenten mee, en
daar moet ook voor betaald worden.
Met deze zaken gaan de Vrienden financieel helpen.

Hartelijk dank!
Wij danken je hartelijk voor je bijdragen in de afgelopen jaren en hopen dat je mee
blijft helpen mooie dingen te realiseren voor de bewoners van De Gouden Zon.
⇒Hint: nog niet alle naaste familieleden van de huisgenoten van De Gouden Zon
zijn Vriend. Als je je aangesproken voelt door deze nieuwsbrief en je wilt alsnog
Vriend worden, bezoek ons dan op https://www.vriendenvandegoudenzon.nl en
meld je aan!
Alvast een mooi einde van 2019 gewenst en hartelijke groet,
Bestuur Stichting Vrienden van De Gouden Zon

