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Van de voorzitter
We hebben een zomer achter de rug
die voor velen niet echt zomers was.
Voor onze dieren betekende dit dat ze
een jaar geen last hebben gehad van
extreme warmte.
Het zorgde echter wel voor overlast
van de mens. Bij de bankjes langs
het voetpad was het vaak een enorme
troep van peuken, blikjes en allerlei
andere rotzooi.
En dat terwijl er wel gewoon
prullenbakken staan. Het lijkt erop
dat een paar passen lopen al te veel
moeite is om de omgeving schoon
en veilig te houden voor onze dieren.
Ook hebben we weer te maken gehad
met vandalisme. Moedwillig, het kost
namelijk erg veel kracht om een hek
tussen de palen uit te krijgen.
Ook zijn er de afgelopen zomer
kippen gedumpt op de Dierenweide.
Ik wil nog maar eens laten weten dat
gedumpte dieren voor problemen
zorgen. Ze kunnen ziektes meenemen,
iets wat niemand natuurlijk wil. Wij
moeten deze dieren zien te vangen en
via de dierenambulance moet er dan
een opvang worden gezocht. Met een
beetje geluk komen ze dan op een fijne
plek terecht. Het lijkt erop dat mensen
te lui zijn om zelf een goed tehuis voor

hun dieren te willen zoeken en dan
maar voor de makkelijke we kiezen.
Maar je zou eerst goed moeten
nadenken voordat je aan dieren begint,
in plaats van anderen met je probleem
op te zadelen en je dier te dumpen als
het te lastig wordt.
Zo zijn wij zelf op zoek gegaan naar
een goed adres voor onze Indische
loopeenden (in overleg met de mensen
die de eenden hadden geadopteerd),
zij hebben het afgelopen jaar weer 8
maanden opgehokt gezeten (onder het
zeil bij de vijver). Zo lang vastzitten
is iets waar wij toch wel moeite mee
kregen omdat ze normaal gesproken
een hele wei tot hun beschikking
hadden. Uiteindelijk zijn ze op een
fijne plek terechtgekomen waar ze vrij
rond kunnen lopen.
Zoals u misschien het vernomen of
gezien is het oude gebouw van De Roef
gesloopt en zijn de werkzaamheden in
volle gang voor de nieuwbouw van een
mooi nieuw pand. Als het nieuwe pand
klaar is zal ook de omgeving worden
aangepast waarbij ook de Dierenweide
wordt betrokken. Zoals de plannen
er nu uitzien zal het een mooi geheel
worden en is de verwachting dat we
meer publiek zullen gaan ontvangen.
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Lintje

Onze Adriënne is op 4 oktober (dierendag)
Koninklijk onderscheiden
door burgemeester Harm Jan van Schaik.
We hadden een feestelijke bijeenkomst
georganiseerd voor onze vrijwilligers.
Adriënne was zeer verrast toen de
burgemeester samen met haar man Rob,
dochters Ellen en Petra en schoonzoon
Jeroen binnen kwam.
Adriënne zet zich al 35 jaar met hart en
ziel in voor de Dierenweide.
Zoals ze zelf zegt, is ze nog lang niet van
plan om te stoppen.
Contact met de mensen en vooral de
dieren vindt ze nog steeds leuk.
De dieren verzorgen, het contact met ze ,
lekker knuffelen en aaien, dat is prachtig.
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Vergiftiging hond of kat
Helaas zien wij in de dierenkliniek
zeer regelmatig vergiftigingen
bij huisdieren door huis-, tuin- en
keukenmiddelen. Etenswaren die
voor de mens volkomen onschuldig
zijn kunnen voor uw huisdier
gezondheidsrisico’s opleveren.
Daarom hebben wij de meest
voorkomende vergiftigingen voor u op
een rij gezet.
Giftig eten
Chocola is giftig voor honden, katten,
papegaaien en fretten. Het bevat de
stof theobromine, welke schadelijk is
voor uw dier.
Het is belangrijk om een inschatting
te maken van de hoeveelheid cacao
die het dier heeft binnengekregen.
Dit verschilt bij witte, melk en pure
chocolade.
De verschijnselen kunnen na inname
tussen 1-24 uur optreden en bij
verpakte chocolade kunnen de
symptomen zelfs nog langer op zich
laten wachten.
De klachten kunnen gevarieerd zijn
van een pijnlijke buik tot epilepsie en
coma, opvallend zijn hartkloppingen.
Let op ook de cacaodoppen voor
gebruik in de tuin.
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Voor honden kan het eten van
rozijnen en druiven schadelijk zijn.
De ene hond heeft geen
problemen terwijl de ander wel
gezondheidsproblemen kan ervaren.
Rozijnen zijn schadelijker dan druiven,
respectievelijk drie gram rozijnen per
lichaamsgewicht en 20 gram druiven
per lichaamsgewicht zijn potentieel
giftig.
De hond ontwikkeld acuut nierfalen
en wordt sloom, eet niet meer en
maakt een zeer zieke indruk. Zeer snel
ingrijpen is dan gewenst.
Hiernaast zijn avocado’s, macademia
noten, ui-achtigen, en zoetstof
absoluut niet bedoeld voor uw hond of
kat.
Giftige planten
De kerstroos en de hulst kunnen bij
zowel kat als hond maag-darmklachten
en soms ook hartritmestoornissen
veroorzaken. Lelies en zeker de
tijgerlelie zijn zeer giftig voor de kat.
De inname van een enkel blaadje kan
al nierfalen veroorzaken. Daarnaast is
het stuifmeel van de lelie erg plakkerig
en kan dit aan de vacht van de kat
blijven zitten. Wanneer deze zich wast
kan de kat zodoende leliemateriaal
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binnenkrijgen. Raadpleeg onmiddellijk
uw dierenarts als uw kat mogelijk lelie
heeft binnengekregen.
De bollen van de narcis, de krokus,
de tulp en de amaryllis zijn giftig
voor de hond en de kat.
Giftige medicijnen
Er is een reden dat uw hond of kat
zijn eigen soort medicijn mee naar
huis krijgt: verschillende ‘menselijke’
medicijnen zijn giftig voor uw huisdier.
Vooral pijnstillers zoals aspirines,
paracetemol en ibuprofen zijn al bij
hele kleine hoeveelheden zeer giftig
voor uw hond en kat. Het is daarom
belangrijk dat dit nooit gegeven wordt
als uw dier zich niet zo lekker voelt.
Gif voor ongedierte
Slakkengif, mierenlokdozen en
ratten- en muizengif kunnen allemaal
(dodelijke) impact op de gezondheid
van uw huisdier hebben.
Na inname van slakkengif krijgt
het dier zenuwverschijnselen zoals
een dronkemansgang, extreme
sloomheid en soms een fors verhoogde
temperatuur.

Mierenlokdozen bevatten een zoete
inhoud en zijn daarom aantrekkelijk
voor de hond. Speekselvloed en beven
kunnen optreden.
Ratten- en muizengif bevat stoffen
welke de bloedstolling onwerkzaam
maken en daardoor kunnen inwendige
bloedingen ontstaan. Raadpleeg in
alle gevallen zo snel mogelijk uw
dierenarts.
Behandeling vergiftiging
Uiteraard is het verstandig zo snel
mogelijk contact op te nemen met uw
dierenarts, dan kan hij/zij beslissen wat
het verstandigst is om te doen.

Geeft u nooit zout, dit kan tot een
zoutvergiftiging lijden, welke een
doodsoorzaak op zich kan zijn.
Daarnaast geeft verslikken in zout
een levensbedreigende situatie
(longoedeem).
Vragen of twijfels?
Heeft u vragen of denkt u dat uw
huisdier een vergiftiging heeft? Neem
contact op met uw Dierenkliniek.
Voor een volledig lijst met giftige
middelen: https://www.licg.nl/
vergiftiging-bij-huisdieren/

Wanneer u naar de praktijk komt,
neemt u dan zover dat mogelijk is de
verdachte plant of de verpakking mee.
Wanneer de dierenarts precies weet om
welke stof het gaat en kan hij/zij daar
direct de therapie op aanpassen. Dit
kan levensreddend zijn!
Afhankelijk van de vergiftiging is het
noodzakelijk dat het huisdier braakt.
Hiervoor heeft de dierenarts een
speciaal injectiemiddel, welke direct
werkt.
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Wist je datjes over de cavia
* cavia’s zich veel prettiger voelen als ze met soortgenoten samen
zitten.
* cavia’s die alleen zitten vaker last van stress en ziektes hebben.
* vers geplukt gras goed is, maar gemaaid gras slecht is voor een
cavia.
* dat stro wondjes aan de ogen en huid kan veroorzaken.
* cavia’s oorspronkelijk prooidieren zijn en ze daarom erg
schrikachtig kunnen zijn van onverwachte bewegingen.
* dat stro wondjes aan de ogen en huid kan veroorzaken.
* hooi een dagelijkse behoefte is voor een cavia en direct zorgt
voor de darmen en de slijtage van de tanden.
* natte groente slechter is dan ongewassen groente.
* koolsoorten gassen in de maag en darmen veroorzaken.
* dat de gemiddelde leeftijd van een cavia tussen de 5 en 6 jaar
ligt.
* dat cavia’s kleuren kunnen zien.
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Lunkarya’s
Lunkarya informatie
De Lunkarya heeft een typisch uiterlijk.
Met zijn ontplofte bos krullend haar,
veroverd de Lunkarya menig mensen
hart. Maar wat zijn nou de kenmerken
van een echte Lunkarya?
Krullenbollen
Een Lunkarya kent een hele andere
krul dan bijvoorbeeld een Texel of
Minipli. Waar een Texel geen pony
heeft en een zachte, uitkambare krul
vertoont, heeft de Lunkarya een
dominante krul die niet uit de vacht
te kammen valt. Ook hebben lunken
twee heuprozetten die ervoor zorgen
dat hun haar in een sleep naar achter
valt. Naast de pony heeft een Lunkarya
twee baarden. Die samen met de pony
de kop van de Lunkarya sieren. In
tegenstelling tot de Minipli vertoond
de Lunkarya geen pijpenkrul, maar
een grote stugge golvende krul. De
Lunkarya is ook het enige krul ras
(samen met de kortharige variant
die Curly wordt genoemd) die een
dominante krul heeft. Dit betekend
dat als een Lunkarya wordt gekruist
met een andere langhaar, de jongen
geboren zullen worden met krullen.

Doordat deze verparing niet zuiver is
zullen de jongen echter niet de juiste
stugheid in hun vacht bezitten.
Als je haar maar goed zit
Lunkarya’s maken verschillende fases
door als het om vacht ontwikkeling
gaat. Hieronder zijn een aantal foto’s
te zien van deze dieren. Hier zie je
duidelijk hoe de lunken van klein
schaapje veranderen in een prachtige
volwassen cavia met lange golvende
lokken. De vacht van een jong dier is
nog wat aan de zachte kant, terwijl de
vacht van een volwassen dier juist stug
moet aanvoelen.
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Een jonge Lunkarya die bij zijn moeder
weg is, lijkt net een klein bolletje wol

Jonge Lunkarya’s hebben vaak een
lelijke fase, waarin ze erg lijken
op ‘ratjes ‘door het ontbreken van
kopbeharing. Door het drinken bij de
moeder schuurt de stugge Lunkarya
vacht tegen de buik van de moeder,
waardoor deze afbreekt. Dit haar
groeit uiteraard weer aan. Bij jonge
Lunkarya’s staat het haar omhoog.
Als het dier een maand of 6 is, wordt
het haar hiervoor te zwaar, waardoor
alleen nog de grove krul en de
haarlengte overblijft.
Grote knuffel konten

Een jong dier van nog geen 5 maanden
oud heeft zijn vacht nog omhoog staan

Lunkarya’s hebben niet alleen een heel
tof uiterlijk. Zij staan ook bekend om
hun zachtaardige karakter. Lunken
zijn echte knuffeldieren die heel erg
mens en cavia gericht zijn. Over het
algemeen zijn ze niet erg fel. Daarom
zijn ze prima geschikt als huisdier.
Vacht verzorging

Een volwassen dier laat lange golvende
krullen zien
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Lunken hebben nauwelijks
vachtverzorging nodig. Door hun krul,
doet het pijn als je deze dieren zou
borstelen. Het is daarom alleen nodig
om zo nu en dan het zaagsel en hooi
uit de vacht te aaien. Dit kun je het
best doen door met je vingers door de
vacht te gaan.

Kinderhoekje

Zoek de letters van het woord
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Doolhof
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Puzzel
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Kleurplaat
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Openingstijden Dierenweide
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Jeugdverzorger aan het woord
Ik heb een cavia en een konijn de cavia
heet Zira, konijn heet Roos.
Ik vind het vooral leuk om met de
dieren te knuffelen.
De 1ste keer dat ik mijn cavia vast had
kroop die in mijn mouw.
Toen mijn konijn op de wipwap zat
heb ik een appel gevoerd aan haar.
En Tess op een ruif ging staan, Casper
ging in de ruif liggen toen die klein
was en dacht dat kan ik weer doen,
maar nee mijn moeder heeft hem eruit
gehaald.
Ik wil er nog lang werken.

Ik ben Nathan ik werk op dinsdag
op de dierenweide, ik werk hier al
anderhalf jaar.
Mijn lievelingsdier is een geit.
Het leukste wat ik ooit heb
meegemaakt is dat Jinty mijn favoriete
geit bevallen is van 1 jongen en 1
meisje Casper en Luna.
Ik heb ook een dier geadopteerd,
dan is het dier wel van jou maar je
mag het niet meenemen naar huis je
mag wel kiezen wat voor dier je wilt
bijvoorbeeld een schaap, geit , cavia en
een konijn.
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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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