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Beste donateur, vrijwilliger en belangstellende van stichting ’t Dierenduintje. 

Dit is de tweede digitale nieuwsbrief met informatie over het wel en wee van alles wat er op onze 

kinderboerderij gebeurd. 

De vorige nieuwsbrief bestond vooral uit nieuws over Pinky, het nieuwe varken. De beheerder en de 

vrijwilligers waren toen druk bezig met de bouw van een Pinky proof verblijf. Op 6 juli 2013 was het 

eindelijk zover. Pinky mocht naar haar nieuwe verblijf. Ze was dolblij. Ze snuffelde in het rond, ging 

haar villa in,  gooide de waterbak om en ging heerlijk liggen rollen in de modder.  

   

Pinky krijgt regelmatig kippetjes op bezoek en de bezoekers komen ook allemaal bij haar kijken. De 

geiten en schapen komen regelmatig even bij haar langs om te snuffelen. Het hek blijkt Pinky proof 

te zijn en ze graaft elke dag een flinke kuil tot het gaas, maar dat mag; ze kan niets stuk maken. Ze 

mag regelmatig aan het einde van de dag even een rondje los rennen op het grote veld. Ze gaat dan 

als een op hol geslagen trein aan de haal. Toch mist ze iets, een maatje…. 

In september wordt er een mini varkentje aangeboden op de boerderij. Hij heet Lenny en is 

opgegroeid bij mensen in huis. Dat ging niet langer en zo kwam hij op ’t Dierenduintje terecht. 

Lenny is erg schuw, maar meteen wel helemaal verlieft op Pinky. Ze wonen nu samen in de Pinky villa 

en zoeken elkaars gezelschap en warmte. Lenny is zo klein dat hij onder het hek door kan.  



Hij loopt regelmatig even de dierenweide op, maar laat Pinky echter niet te lang alleen. Pinky vindt 

het ook gezellig dat ze nu een maatje heeft.  

                                       

Wat hebben Marian en Danny, van DierBewustLeven ons goed geholpen om de kosten van Pinky 

haar nieuwe verblijf terug te krijgen! Ze hebben een grote inzamelactie opgezet met veel media 

aandacht voor de actie. Zij hebben er ook een leuk filmpje van gemaakt wat te zien is op YouTube 

via http://youtu.be/54lEQ1xSM30 . 

http://youtu.be/54lEQ1xSM30
http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/kennemerland/?service=photoLayer&articleId=25995613&photoId=25995603


  

DierBewustLeven schrijft:                                                                          

Inzamelingsactie voor Pinky en ‘t Dierenduintje levert EUR 1.650,00 

op!! 

Vanmiddag reden Danny en Marian naar Castricum om de cheque te overhandigen met het eindresultaat van 

onze inzamelingsactie voor Pinky en ‘t Dierenduintje. Maartje en Noah, de twee jonge meiden die Pinky 

redden van de slacht, waren ook aanwezig. 

Willa van ‘t Dierenduintje was blij verrast met het prachtige eindresultaat. De actie heeft maar liefst EUR 

1.650,00 opgebracht! Willa kon niet wachten om het goede nieuws thuis aan Fred te vertellen die jammer 

genoeg niet aanwezig kon zijn vanwege ziekte. 

We wensen Fred uiteraard van harte beterschap. En bij deze willen we graag iedereen bedanken die heeft ons 

heeft geholpen om deze inzamelingsactie tot een succes te maken. Alle donateurs, en natuurlijk ook 

iedereen die hielp de actie onder de aandacht te brengen. Met een speciaal bedankje voor Inez die zelfs haar 

eigen inzamelingsevenement aanmaakte. Allemaal, HARTELIJK DANK! Zonder jullie steun was het niet gelukt!! 

En stiekem kun je nog steeds een beetje meehelpen aan de actie, want in de DEEN supermarkt in Castricum 

staat de komende weken nog onze statiegeldbonnenbus. De opbrengst daarvan gaat ook nog geheel naar 

Pinky en ‘t Dierenduintje! 
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Statiegeldbonnen brengen het eindresultaat op € 1.853,75 voor ‘t 

Dierenduintje! 

Gisteren hebben we de statiegeldbonnenbus opgehaald! Natuurlijk waren we heel nieuwsgierig naar het 

eindresultaat. De bus stond ongeveer vier weken bij supermarkt DEEN in Castricum. Na het optellen van alle 

bonnetjes bleek dat er € 168,75 euro was opgehaald. Wat een mooi resultaat! 

Samen met nog twee naderhand ontvangen donaties bracht dit het eindtotaal van onze inzamelingsactie voor 

Pinky en ‘t Dierenduintje op het prachtige bedrag van maar liefst € 1.853,75! 

De DEEN supermarkt en iedereen die heeft meegeholpen met het inzamelen van dit geweldige bedrag voor 

Kinderboerderij ‘t Dierenduintje nogmaals hartelijk dank! 

 

 

Op de website van ’t Dierenduintje kunt meer krantenartikelen lezen over de actie.   

DierBewustLeven; onze dank is groot voor jullie inzet en hulp! Namens Pinky Bedankt! 

Om te overleven, is ‘t Dierenduintje volledig afhankelijk van giften. ‘t Dierenduintje kan uiteraard 

wel wat extra financiële steun gebruiken voor de verzorging van de dieren. Wil je ook je steentje 

bijdragen? Stort dan je donatie op rekening NL10 INGB 0009 3532 59, t.n.v. Stichting het 

Dierenduintje te Castricum. Je ontvangt dan ook twee keer per jaar de digitale nieuwsbrief 

‘Beestenboel’ met allerlei informatie. Hiervoor kan je je aanmelden op de website 

www.dierenduintje.nl  
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http://www.dierbewustleven.info/nieuws/eur-16875-aan-statiegeldbonnen-opgehaald/
http://www.dierbewustleven.info/nieuws/eur-16875-aan-statiegeldbonnen-opgehaald/
http://www.dierbewustleven.info/nieuws/eur-16875-aan-statiegeldbonnen-opgehaald/
http://www.deen.nl/
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Iedere maandag t/m vrijdag zijn de clienten van de Hartekamp groep aan het werk met hun 

begeleidster Nienke of Nel. Zij zorgen dat alles schoon is en er netjes uitziet en zijn dagelijks open 

voor bezoekers van 10.00 tot 15.00 uur.  

Ook op de kinderboerderij gebeuren wel eens leuke en minder leuke dingen.  

Gans Hans is overleden op 21 februari 2014. Toen Hans bij ons kwam wonen in 2012  was hij al erg 

oud. Ondanks zijn hoge leeftijd ging hij toch op pad met Knobbel en Bobbel, de andere twee ganzen. 

Samen vormden zij de drie musketiers en waren voor niemand bang. Enkele weken geleden kreeg  

Hans last van zijn poten en kon er niet meer op staan. Na een behandeling bij de dierenarts wat 

helaas niets opleverde hebben we Hans moeten laten inslapen. 

                                        

Zo kreeg een van de schapen plots een probleem met het oog. Door een botsing met een ander dier 

of door een onsteking, we weten de oorzaak helaas niet, is het schaap zijn oog kwijt geraakt. De 

dierenarts heeft het in eerste instantie proberen te redden, maar toen bleek dat de behandeling niet 

aansloeg is het oog verwijdert. Nu lopen er twee schapen rond die een oog missen. 

Soms zijn de kleine kippetjes niet goed zichtbaar voor andere dieren en komen ze wel eens terecht 

onder een varken of een schaap dat net gaat liggen. Dan zijn ze hopeloos verloren en zo plat als een 

dubbeltje.  

Helaas worden bezoekers wel eens door de ganzen of hanen gebeten. Dieren blijven dieren en zijn 

onvoorspelbaar. U kunt wel een stokje bij de ingang pakken en zo voorzichtig naar de hanen of 

ganzen wijzen om ze op afstand te houden. De ganzen zullen voortaan in het eendengedeelte blijven 

tijdens de openingstijden. Blijf ook als bezoeker alert op dieren die u of uw kinderen naderen. 

Een van de geiten die we hebben overgenomen van kinderboerderij de Baak in Beverwijk, Myrthe 

(ook wel koetje genoemd) viel in de zomervakantie ineens zo vreselijk af. Na diverse onderzoeken 



bleek dat zij een ongeneeselijke ziekte had, waardoor we haar uiteindelijk in december 2013 hebben 

laten inslapen. 

  

                               

• 

  

 

   



 

 

 

 

 

 



 

 


