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Van de voorzitter
We hebben een rustige winter achter
de rug.
Op een dik pak sneeuw na dan die ons
allemaal veraste.
De dieren op de dierenweide moesten
wel even wennen aan hele andere
weersomstandigheden.
Daarom kregen ze allemaal extra stro
om warm te kunnen liggen.
Ze hebben de dit weer, wat toch wel
een beetje bijzonder gaat worden in
Nederland, goed doorstaan.
En toen werd het lente.
Een paar dagen eerder dan verwacht
lagen er ineens kleine geitjes bij
moedergeit Jinty in de stal.
Een geitje en een bokje, genaamd
Luna en Casper.
Na 2 dagen mochten ze naar buiten.
Wat was het leuk om te zien hoe
verliefd iedere bezoeker erop
reageerde.
Als alles goed mag gaan zien we straks
ook nog een paar jonge dwerggeitjes
en lammetjes over de wei dartelen.
Om te voorkomen dat we een te
grote veestapel krijgen fokken we
beperkt met als doel ras behoud
en jaaropbouw. Dat wil zeggen dat

er tussen moeder en kind 2 jaar
leeftijdsverschil moet zitten.
Op deze manier voorkomen we dat
we teveel dieren van dezelfde leeftijd
hebben en houden we onze veestapel
gezond.
Helaas hebben we ook dit jaar moeten
besluiten het schaapsscheerdersfeest
niet door te laten gaan.
Er waren op het moment van dit
besluit teveel onzekerheden over
versoepelingen ten gevolge van de
corona.
Uiteraard worden de schapen wel
geschoren zodat ze zonder dikke
bepakking de zomer in gaan.
We hebben onze hoop nu gevestigd
op het dierendagfeest. We houden de
ontwikkelingen goed in de gaten.
Vanaf 1 juni begint de sloop van
wijkcentrum de Roef.
Er komt een mooi nieuw pand voor
in de plaats. Ook de omgeving zal
compleet veranderen.
De dierenweide wordt hierin
betrokken.
Hoe alles er uiteindelijk uit komt te
zien weet ik nog niet, maar ik ben
ervan overtuigd dat we in de toekomst
in een hele mooie omgeving zitten.
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Vanwege de corona hebben
onze werkzaamheden buiten de
dierverzorging stil gelegen.
De nodige reparaties zijn wel
uitgevoerd, maar we willen nog
zoveel meer om ervoor te zorgen dat

de Dierenweide er mooi verzorgd bij
komt te liggen. Een andere oorzaak is
het tekort aan vrijwilligers.
Zoals zoveel organisaties blijven wij
ook op zoek naar mensen die ons op
wat voor manier dan ook zouden willen
helpen. Hierbij kun je denken aan
het mee draaien van de zogenaamde
diensten waarbij je zorg draagt voor het
voeren van dieren en schoonhouden
van de hokken. Maar ook helpen met
klussen, wat nu door een paar mensen
word gedaan op de zaterdagochtend.
Zo kan ik nog veel meer opnoemen.
Denk je nou, ik wel helpen, maar niet
op een vaste dag of eenmalig, ook dat
kan. Er is van alles mogelijk bij ons.
Hiervoor kun je contact opnemen met
Ali de Ruiter 06-10258173
of via mail
info@dierenweideharderwijk.nl
Ondanks alles blijven we doorgaan
met wat we kunnen en zullen we
ervoor zorgen dat onze dieren goed
worden verzorgd en dat iedereen ervan
kan genieten.
Ik hoop dat de maatregelen vanwege
de corona gauw worden versoepeld en
dat iedereen mag gaan genieten van
een hele mooie zomer.
Tot ziens op de Dierenweide!
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Klaar voor de zomer:
Het voorjaar vliegt voorbij, voordat we
het weten is de zomer aangebroken.
Tijdens deze warme periode zijn er
wat extra aandachtspuntjes waar we bij
onze huisdieren op letten:
TEMPERATUUR:

Het is belangrijk om te weten dat
honden en katten niet kunnen zweten
en op die manier geen hitte kwijt
kunnen. Voorkom daarom dat uw
hond of kat oververhit raakt én biedt
voldoende mogelijkheden zodat hij of
zij kan afkoelen.

Het lichaam van een konijn is
goed bestand tegen kou, maar
minder tegen warme dagen. Bij
temperaturen boven de 20 graden
hebben knaagdieren moeite om hun
temperatuur te reguleren. Ze kunnen
niet of nauwelijks zweten en raken
hun warmte vooral via de ademhaling
kwijt. Voorkom daarom dat uw konijn
of knaagdier oververhit kan raken.

WATER:

Zorg altijd voor voldoende vers
drinkwater. Katten houden ervan
om stromend water te drinken,
bijvoorbeeld uit een fontein of
druppelende kraan.

Water drinken en in het water spelen is
een heerlijke manier om af te koelen.
Let op: té veel water drinken verstoort
de zoutbalans in het bloed en kan
dodelijk zijn. Vooral tijdens het spelen
in het water kan er ongemerkt veel
water gedronken worden, bijvoorbeeld
bij een bal uit het water halen.

Ook voor knagers geldt dat er altijd
voldoende vers drinkwater beschikbaar
moet zijn. Cavia’s kunnen ook
zwemmen en kunnen een laagje water
in een bakje vast waarderen. Voor
konijnen is een kleine sproeier een
optie om ze met behulp van water wat
verkoeling te bieden.
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BEWEGING:

Ga niet op het heetst van de dag een
lange wandeling maken of fietsen,
maar doe dat ‘s ochtends of ‘s avonds.
Te veel beweging, ook tijdens het
spelen in het water of zwemmen, zorgt
voor opwarming van de spieren en
voorkomt daarmee dat de hond afkoelt.
PARASIETEN:

Teken, vlooien, wormen, zandvliegen
en andere kleine kriebelaars zijn er het
hele jaar door, maar zijn net als uw
dier het meeste buiten te vinden in de
zomer. Bescherm uw dieren daarom
preventief.

Myiasis: Tijdens de warme dagen
zijn konijnen en knaagdieren die
buiten leven extra gevoelig voor een
vliegenlarveninfectie. Vliegen worden
aangetrokken door een vochtige en
vieze omgeving. Houdt daarom uw
konijn of knaagdier, het hok en de
leefomgeving schoon.
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Ook kunt u uw konijn preventief
behandelen tegen een maden-infectie.
UV-BESCHERMING:

Uw huisdieren kan, net als u,
verbranden. Vooral daar waar de
beharing heel kort is, zoals de neusrug
en de punten van de oren. Bescherm
uw dier daarom met speciale
zonnebrandcrème die veilig is voor
dieren.
HUISVESTING:

Zorg voor verkoeling en voorkom
oververhitting. Creëer schaduw en leg
een nat en lichtgekleurd laken over het
hok. Een kale bodem met tegels (mits
in de schaduw) voert beter warmte af
dan een dik pak stro of zaagsel. Plaats
eventueel een bevroren tegel in het hok
zodat het dier een koel plekje heeft om
op te liggen. Een bevroren fles water
met een doek eromheen is een veilige
manier om een koelelement aan te
bieden.

Uw Sterkliniek heet vanaf nu
AniCura.
Voor u en uw huisdier verandert
er weinig. Ons kwaliteitssysteem
blijft gewoon behouden. Ook staan
uw vertrouwde dierenartsen en
assistenten nog met liefde voor uw
huisdier klaar!

RISICO’S:

Klapramen, halsbandjes en katten,
drie aandachtspunten voor de
katteneigenaar. Met het lekkere weer
trekken veel katten erop uit en zijn
zeer actief. Het komt helaas vaak
voor dat katten via een klapraam naar
buiten proberen te klimmen en dan
met het onderlijf vast komen te zitten.
Voorkom daarom dat uw kat toegang
heeft tot een openstaan klapraam.
Katten blijven vaak vastzitten met hun
halsbandje en proberen te ontsnappen
door met het voorpootje erdoorheen
te steken wat te vaak resulteert in een

afgeklemd pootje met nare wonden
tot gevolg. Buiten komen veel katten
elkaar, soms tot elkaars ongenoegen,
tegen. Controleer daarom uw kat elke
dag op wondjes. Een klein gaatje van
een tand of nagel ziet r onschuldig uit
maar is een perfecte broeiplaats voor
bacteriën.

Leeftijd, gewicht en gezondheid.
Wees extra alert met jonge, oude
en te zware dieren. Ook dieren met
een verminderde gezondheid moet
u tegen zichzelf beschermen, denk
hierbij bijvoorbeeld aan dieren met
hartklachten of platte neuzen als
een Perzische kat of Engels/Franse
Bulldog.
GOUDEN REGELS:
Laat uw hond nooit alleen in de auto
achter!
Laat uw hond met hoge temperaturen niet naast de fiets mee rennen!
Als u uw hand niet langer dan 5
seconden op het asfalt kan houden
het ook te warm voor de pootjes van
uw hond.
Controleer dagelijks de vacht,
huid en voetkussen van uw dier op
verwondingen en parasieten.
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Geboortekalender 2021
Naam

Jinty

Uitgerekend

± 29 maart
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Bevallen

Van

26 maart

Geitje
Luna
&
Bokje
Casper

Naam

Uitgerekend

Yara

± 20 april

Bevallen

Van
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Naam

Uitgerekend

Izzy

± 25 mei
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Bevallen

Van

Nubische geit
Als het gaat om melkproductie, ligt bij
de Nubische Geit het accent vooral op
kwaliteit en minder op kwantiteit.
De hoeveelheid geproduceerde melk
blijft veelal onder het gemiddelde,
maar de bovengemiddelde gehaltes aan
vet en eiwit maken dat ruimschoots
goed.
De melk van deze geiten wordt
hierdoor zeer gewaardeerd in de
kaasmakerij en is bovendien uitstekend
geschikt om smakelijke, dikke yoghurt
van te maken.
Typerend voor Nubische Geiten is hun
hooghartige houding.
Toch hebben ze een opvallend zacht en
aanhankelijk karakter.
Het zijn geen geiten die zomaar
afgezonderd in de wei kunnen lopen.
Daarvoor hebben ze teveel behoefte
aan regelmatig menselijk contact.
Vooral met kinderen kunnen ze een
hechte band vormen.

Nubische Geiten zijn gemiddeld de
grootste geiten ter wereld.
Ze zijn hoogbenig en hebben een
markante kop met een gebogen
neusbeen en lange, hangende oren.
De beharing dient kort en fijn te zijn,
maar alle kleuren en aftekeningen zijn
toegestaan.
Soms komen ook allerlei
kleurschakeringen voor.
Het feit dat Nubische geiten meerdere
lammeren per worp kunnen krijgen
(drie- en vierlingen komen vaak
voor) is een reden om extra aandacht
te besteden aan de kwaliteit van de
voeding voor deze geiten.
Het is ook bekend dat dit een laatrijp
ras is, waardoor de dieren meestal
pas als zij wat ouder zijn (op vierof vijfjarige leeftijd) volledig zijn
uitgegroeid.
Het komt ook voor dat geiten ouder
dan tien jaar nog vruchtbaar zijn en
melk produceren.

Karaktereigenschap
attent, rustig
Uiterlijk kenmerk
egaal of bont
Gewicht volwassen dier 60 tot 80 kg
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Kinderhoekje

Lente
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Zoek de 10 verschillen

 - Stichting Dierenweide Harderwijk

Een geit

Geitje tekenen
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Kleurplaat
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Doolhof

Openingstijden Dierenweide
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Even voorstellen: Gabriel
Bij de dierenweide werken is
echt super leuk en geeft je echt
zoveel rust na een lange dag, het
is super leuk om gewoon alles
met de dieren kunnen doen.
Wat ik doe op een dag:
Vaak ga ik eerst beginnen met
alle natte plekken weg halen
van de konijnen rennen en
binnen bij de cavia’s, daarna
voer ik alle cavia’s en konijnen
dan vul ik alle water bakjes
binnen en buiten en op de
weide.
Dan alle hooi ruiven vullen en
de zandbakken verschonen,
daarna ga ik de eiren rapen en
dan moet ik alleen nog vegen en
dan ben ik klaar.

Hallo ik ben Gabriel ik ben 13 jaar oud
en ik werk bij de dierenweide.
Ik solliciteerde bij de dierenweide toen
ik rond 10 jaar oud was, na 6 maanden
wachten hoorde ik dat ik mocht komen
werken en ik was zo blij en ik had er
zo veel zin in.

Bij de dierenweide kan je dieren
adopteren, ik heb een konijn
geadopteerd, die heet Saar.
Het is een hele lieve Japanner,
ik vindt het helemaal geweldig om
na het werken even met Saar te
knuffelen en te spelen. een dier bij de
dierenweide hebben is altijd echt super
leuk maar ook heel leuk en fijn als je
er geen thuis mag want dan heb je nog
steeds een dier bij de dierenweide om
voor te zorgen.
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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
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