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Van de voorzitter
Al meer dan een half jaar hebben we te
maken met het coronavirus en we zijn
er voorlopig nog niet vanaf.
Voor de Dierenweide betekende dit
ook nogal wat.
Zo hebben we aan het begin van de
coronacrises besloten om de jeugd niet
meer mee te laten werken tijdens de
middag diensten. Dit om de contacten
zoveel mogelijk te beperken.
Na de zomervakantie kregen wij vaak
de vraag van onze jeugdverzorgers
wanneer ze weer mochten komen
werken. Het bestuur heeft toen
besloten dat de jeugd weer mocht
komen helpen.
Dit bericht werd door de jeugd en
hun ouders/verzorgers met veel
enthousiasme ontvangen.
De kinderen vonden het wel een beetje
spannend om na zo’n lange tijd weer
aan de gang te gaan, maar hadden er
erg veel zin in.
Ook is de Dierenweide helemaal
gesloten geweest voor publiek.

Dit was natuurlijk erg jammer omdat
men niet kon knuffelen met de jonge
geitjes.
Gelukkig hadden de geitjes genoeg
bekijks bij het hek.
Vanaf de zomer mag het publiek wel
weer op het eerste gedeelte van de
Dierenweide tussen de dieren lopen.
Uiteraard met het in acht nemen van
de geldende regels.
Om dit onder de aandacht te brengen
hebben we de regels bij de ingang van
de wei opgehangen.
We vinden het erg jammer dat we geen
publiek binnen kunnen ontvangen.
We kunnen daar de 1,5 meter regel
niet handhaven. Gelukkig is hier veel
begrip voor.
Publiek kan uiteraard wel langs de
rennen en weides lopen om te genieten
van onze dieren.
En toen kwam er een hele warme
zomer aan. De bezoekersaantallen
waren al terug gelopen, maar in de
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zomer waren er veel dagen waarop we
helemaal geen bezoekers zagen. Het
was gewoon te warm.
Gelukkig hebben onze dieren het
warme weer goed doorstaan. Ze
hielden zich rustig en zochten zoveel
mogelijk de schaduw op.
De coronacrises heeft ervoor gezorgd
dat we niet aan alle klussen toe zijn
gekomen.
In het verleden werden er klusdagen
georganiseerd waarop we de klussen
op onze lijst zoveel mogelijk
probeerden af te krijgen. De
gebruikelijke reparaties zijn gewoon
uitgevoerd. We hopen over niet al
te lange tijd de grotere klussen met
meerdere mensen uit te kunnen voeren.
We hebben een aantal leuke ideeën op
onze verlanglijst staan.
Wat ook niet door is gegaan is het
jaarlijkse schaapsscheerders feest en
dierendag.
Alles was al geregeld om er weer
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2 leuke dagen van te maken voor
iedereen.
Maar omdat ook wij ons aan de
maatregelen moeten houden hebben
we helaas moeten besluiten om alles af
te zeggen. Erg jammer, maar we gaan
ervan uit dat het volgend jaar weer
georganiseerd kan worden. Dit jaar
zijn de schapen op de wei geschoren
met een enkele toeschouwer die
toevallig voorbij kwam.
Het is nu herfst. De dagen zijn kort,
het is koud en nat. We zullen op de
Dierenweide dapper door gaan met
onze werkzaamheden. Als we bezig
zijn met onze werkzaamheden lijkt
alles weer even normaal. Onze dieren
weten ons wel bezig te houden. Straks
komen de feestdagen er weer aan. Ik
hoop dat iedereen kan genieten van
deze mooie dagen en ga ervan uit u
gezond en wel weer te ontmoeten in
het nieuwe jaar.
Ik wens iedereen fijne feestdagen en
een heel gezond 2021!

Indische Loopeend
De Indische loopeend heeft een eigen
verschijningsvorm, die je bij geen
andere eenden soort tegenkomt.
Het is een eend die ver afstaat van
alle andere eenden rassen door zijn
opgerichte elegante houding, rechtop
lopend en rennend, die geen spoor
van waggelen vertoont en nooit met
een ander eenden ras kan worden
verward.
Het ras is afkomstig uit ZuidoostAzië waarbij onze voormalige kolonie
Nederlands Indië een belangrijke rol
speelde.
De eerste importen naar West-Europa
kwamen via de Engelsen, tenminste als
we de Engelse literatuur volgen, rond
1840 in Whitehaven, Cumberland,
terecht.
Andere bronnen geven aan dat
mogelijk de eerste dieren in
Nederland in de vorm van Balieenden, loopeenden met kuif, zijn
geïmporteerd.
Het is in ieder geval zeker dat het
huidige Indonesië het land van
oorsprong is.
De loopeend werd daar gehouden als
productie-eend.
Het ras kwam daar al eeuwen voor, ze
zijn zelfs afgebeeld in steen in tempels
die al meer dan twintig eeuwen oud
zijn.
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Vrijwilligers
De Stichting Dierenweide Harderwijk
bestaat alleen maar uit vrijwilligers,
niemand word betaald.
De stichting kan bestaan door subsidie
van de gemeente, donateurs, adopteurs,
giften en natuurlijk de inzet van onze
vrijwilligers.
Ons doel is het runnen van een
gezellige kinderboerderij voor jong en
oud.
En dat is best veel werk.
De dieren moeten worden verzorgd,
alle stallen/hokken moeten schoon
worden gehouden. En niet te vergeten,
alle onderkomens en het hoofdgebouw
moeten worden onderhouden.
Dit doen we met ons allen, maar we
moeten bekennen dat we daar toch wel
meer mensen voor nodig hebben.

Een groot aantal vrijwilligers neemt
extra taken op zich wat best een grote
belasting is.
Daarom zijn we nog steeds op zoek
naar nieuwe vrijwilligers.
Mensen die bereid zijn om ’s
morgens of ’s middags een dienst te
draaien, vooral de dinsdagmorgen,
donderdagmiddag, zondagmorgen/
middag.
Of mensen die handig zijn in het
klaren van klussen.
Er is veel mogelijk bij ons.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Ali de Ruiter
tel: 06 10258173
Of via mail: info@
dierenweideharderwijk.nl

Vele handen maken licht werk
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Weetjes over eenden

* Een wilde eend kan gemakkelijk
20 jaar oud worden.
* Er zijn wel 120 verschillende
eenden rassen.
* Eenden komen op ieder continent
voor, behalve op Antarctica.
* De pootjes met zwemvliezen zijn
niet alleen handig om te zwemmen,
maar ook om over ijs of sneeuw te
lopen. Ze bevatten namelijk geen
zenuwen of bloedvaten waardoor
eenden geen last hebben van de kou.
* Eenden worden ingedeeld in duiken zwem eenden.
Zwem eenden voeden zich
met voedsel dat zich aan het
wateroppervlak of op land bevindt.
Duik eenden duiken diep onder
water om voedsel te vangen.
Hiervoor zijn ze relatief zwaar,
waardoor ze meer moeite hebben
met vliegen.

* Gemiddeld worden eenden 15
jaar oud, ook al zijn er oudere
exemplaren bekend. De oudste
wilde eend werd namelijk 29 jaar.
* Het vrouwtje legt per seizoen 2 tot
3 keer 6 tot 10 eieren. Niet zo gek
dus dat de broedperiode soms wel
van februari tot in augustus duurt.
Het uitbroeden van de eieren
duurt 4 weken. Het nest vind je
in het lange gras in de buurt van
water.
* 10.000 veren beschermen de
wilde eend tegen nattigheid
en kou. Ze smeren hun veren
bovendien in met vet, afkomstig
uit de stuitklier vlak boven
de staart. Zo houden ze hun
verenkleed in goede conditie en
blijven de veren waterafstotend.
* Indische loopeenden (bij ons op de
Dierenweide) kunnen niet vliegen.
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Waarom is het tijdig herkennen
en erkennen van geluidsangst zo
belangrijk?
Geluidsangst (angst voor harde,
plotselinge geluiden) kan zich snel
uitbreiden naar angst van omliggende
zaken. Een enge harde donderklap
wordt al snel geassocieerd met slecht
en donker weer en voordat je het weet
ligt uw hond, kat of konijn zodra het
donker is te trillen in een hoekje. Dit
is één van de vele voorbeelden van
geluidsangst die het leven van het dier
snel ondragelijk kan maken.

Herken stresssignalen op tijd
Een dier gaat niet altijd in een hoekje
zitten gillen als hij/zij bang is.
Probeer daarom tijdig stress en angst
te herkennen zodat u het tijdig kunt
proberen op te lossen.
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HOND
Lage lichaamshouding. Lippen likken. Hijgen. Oren plat of opzij. Geeuwen.
Alertheid. Traag bewegen of nerveus rondlopen. Niet willen eten. Weglopen.
Schuilplek zoeken.
KAT
Lage lichaamshouding. Oren die heen en weer schieten. Bolle, kleine houding.
Dikke staart. Agressief. Lage staart.
KONIJN
Bolle lichaamshouding. Platte lichaamshouding. Oren plat tegen het lijf. Ogen
alert. Grote pupillen. Schuilplek opzoeken, wegkruipen. Slaan met achterpoot.
Uw gedrag
Het meest belangrijke is dat u bewust
bent van uw eigen gedrag. Uw gedrag
heeft namelijk een groot effect op het
(spiegel) gedrag van uw dier. Let er
daarom op dat u rustig blijft. Adem
bijvoorbeeld hoorbaar rustig in en uit,
kijk niet naar de oorzaak van het harde
geluid en zorg dat u doorgaat waar u
mee bezig was.
Heel belangrijk: straf uw dier nooit
voor angstig gedrag! Het is én
nutteloos omdat een dier die enorme
angst ervaart afgesloten is voor
communicatie én het dier krijgt geen
steun van zijn/haar baas wat de angst
bevorderd. Angst is een emotie en hoe
het dier hiermee om gaat is met veel
geduld te trainen.
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Investeer in uw dier
•

Keer het gedrag om. Zorg dat
uw dier blij wordt van vuurwerk.
Net zoals wanneer u de riem pakt
en uw hond al weet dat hij zo
lekker naar buiten gaat om met
u te wandelen. De riem is niet
de oorzaak van de blijdschap,
maar beloofd een prettige
ervaring en dus wordt hij/zij al
enthousiast van de riem. Idealiter
lukt dit ook met vuurwerk: het
vuurwerk is niet de oorzaak
van de blijdschap, maar een
aankondiging dat er zo iets leuks
gaat gebeuren. U kunt dit trainen
door met geluidsfragmenten (via
een cd of online te vinden via
bijvoorbeeld dogstrust.org.uk)
aan de slag te gaan.

Draai de geluiden op fluistertoon
af en haal daarna iets leuks
tevoorschijn: de bal, een bot of iets
anders waar uw dier erg blij van
wordt. Doe dit elke dag een paar
minuten en zet na een aantal dagen
het geluid steeds iets harder. Het
vergt discipline en geduld, maar
als u zo aan de slag gaat dan kunt u
gedrag aanleren en een vervelende
emotie voorkomen.
• Creëer een schuilplaats. Zorgt dat
uw dier zich op zijn/haar favoriete
plek(ken) veilig kan terugtrekken.
Verzorg dikke dekens, kussens
of stro. Niet alleen geeft dit een
gevoel van veiligheid, het dempt
ook geluid. Stoor uw dier NOOIT
wanneer hij/zij zich terugtrekt in de
schuilplek.

Hulpmiddelen
Er is veel beschikbaar, maar niet
alles is veilig om te geven en niet elk
product werkt bij elk dier hetzelfde.
Laat u daarom goed informeren
en overleg met uw dierenarts wat
het beste is voor uw situatie en
uw dier! Neem hier goed de tijd
voor want een verkeerde therapie
kan averechts effect hebben.
Therapie en trainingen variëren van
geluidstraining tot hulpmiddelen
en medische ondersteuning. Let
op: Sommige hulpmiddelen mogen
alleen voorgeschreven worden als
uw huisdier recent nog onderzocht is
door de dierenarts. Dit om eventuele
complicaties met hartproblemen te
voorkomen.
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Tips en Tricks voor oudjaarsavond en nieuwjaarsdag.
• Zet muziek aan of draai kalmerende muziek voor uw dier als hij/zij
hier goed op reageert. Op YouTube te vinden bij PetTunes.
• Houd de gordijnen dicht.
• Laat uw hond aangelijnd uit en probeer ergens te wandelen waar zo
min mogelijk vuurwerk afgestoken zal worden.
• Zorg dat uw hond geen vuurwerk kan ‘apporteren’.
• Houd uw kat / konijn binnen.
• Houd de ramen, deuren en het kattenluik dicht.
• Laat uw dier niet alleen thuis.
• Zorg dat zowel binnen- als buitendieren voldoende
schuilmogelijkheden hebben.
• Buitendieren: leg een dikke deken over het hok, verplaats het als
mogelijk naar de schuur, zorg voor extra veel stro of schuildozen.
• Zorg voor afleiding zoals hersenwerk
of een lekker bot.
• Geef eventuele hulpmiddelen volgens
voorschrift.
• Let de volgende ochtend goed op bij
de wandeling, omdat er nog voldoende
afval op straat zal liggen.
• Houd uw kat ook nieuwjaarsdag nog
binnen.
• Houd de schuilplaatsen nog 1 à 2
dagen in het nieuwe jaar in stand.
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Kinderhoekje

Rebus:
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Kruiswoordpuzzel -Plaatjes-
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*Herfst!

Cijferkleurplaat
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Kleuren:
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Jeugdverzorger aan het woord
Hoi,
Ik ben Lieke Engeltjes en ik ben
11 jaar oud.
Sinds een paar maanden ben
ik jeugdverzorgster bij de
Dierenweide. Ik werk er elke
vrijdagmiddag samen met mijn
nichtje en mijn oma.
Ik vind het erg leuk om met
dieren te werken en ben daarom
jeugdverzorgster geworden.
Wat wij doen?
Wij geven de dieren water en voer,
we halen de natte plekken in de
hokken weg en vegen alles schoon.
Zelf heb ik ook een adoptiedier,
een cavia, zij heet Saraya.
Groetjes Lieke

Openingstijden Dierenweide
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Opgaveformulier donateurs
Ligt de Dierenweide u nauw aan het hart en wilt u dat
wij nog langer blijven bestaan?
Komt u graag bij de Dierenweide of komt u graag met uw
(klein)kinderen?
U kunt al vanaf 12 euro per jaar donateur worden.
Naam

:

……………………………………………………….

Adres

:

………………………………………………………

Postcode + woonplaats

:

………………………………………………………

E-mail

:

………………………………………………………

Zoals u misschien weet zijn wij ook altijd op zoek naar vrijwilligers voor de
dagelijkse verzorging van onze dieren en andere werkzaamheden.
Het maakt niet uit of u nu handig bent, iets goed kan organiseren, houdt van
schoonmaken of gewoon in een leuk en gezellig team vrijwilligerswerk wilt doen.
U bent van harte welkom!!!
U kunt u melden op de Dierenweide of contact opnemen met Ali de Ruiter als u
interesse heeft.
Telnr: 06-10258173 / e-mail: info@dierenweideharderwijk.nl

