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

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

kinderboerderij gebeurd. Ik begin meteen maar met minder goed nieuws… 

 

Gelukkig hebben we afgelopen jaar nog wat extra geld binnen gekregen via donaties van bedrijven 

en stichtingen, zodat we het jaar doorgekomen zijn, maar daar kunnen we niet jaarlijks op rekenen. 

Deze zal ik later in de nieuwsbrief nog noemen. 

Ook op de kinderboerderij overlijden wel eens dieren. 

Het afgelopen jaar hebben we afscheid moeten nemen van Roos. Roos kregen we als potlam (met 

een fles grootgebracht) en dus erg tam. Roos lag plotseling dood in de wei. Ze heeft een mooi leven 

gehad op ’t Dierenduintje en we zullen haar erg missen…. 

                            



Pinky en Lenny zijn dikke maatjes met elkaar. Lenny is nu uitgegroeid tot een volwassen mini 

varkentje. Helaas ook met de daarbij bijbehorende hormonale momenten. Lenny probeert zo vaak 

als hij kan zijn grote vriendin Pinky te berijden. Dat lukt gelukkig niet, maar als Pinky ligt probeert 

Lenny het ook…Om tegen te gaan dat er kleine biggetjes komen is Lenny gecastreerd. Helaas kon de 

dierenarts maar 1 testikel vinden, waardoor de castratie maar deels gelukt is. Lenny kan Pinky nog 

steeds bevruchten... We hopen dat zijn andere testikel nog zal indalen voor een tweede castratie. 

Pinky krijgt nu dagelijks een anti-conceptie drankje door haar voer om ervoor te zorgen dat ze niet 

zwanger raakt. Dit medicijn is zeer prijzig helaas, ongeveer €200,00 per fles, waar we ongeveer drie 

maanden mee doen.…  

Pinky is intussen uitgegroeid tot een gigantisch varken, ze loopt regelmatig mank omdat ze veel 

gewicht moet dragen. Normaliter zou een vleesvarken nu niet leven. We hebben het verblijf al 

diverse keren aangepast om ervoor te zorgen dat ze minder last heeft van mankheid. Ze mag ook nog 

steeds zo nu en dan even loslopen op het grote veld. Dat vindt ze fijn. Lenny is ondertussen zo groot 

dat hij niet meer onder het hek door kan.  

 

                        

                                 Lenny      Pinky 

De geiten zijn op het moment nog maar met zijn zessen. Geiten worden kwetsbaar als ze ouder 

worden, ze gaan mankementen krijgen aan hun gewrichten of worden zomaar ziek. Speedy is onze 

laatste aanwinst. Speedy heeft een guitige kop en is erg lief. Speedy heeft alleen vaak last van haar 

hoeven. De andere geiten doen ook regelmatig erg wild tegen Speedy, dus voor de rust in de stal 

slaapt Speedy apart van de rest. Jut en Juul zijn twee zusjes van elkaar, Pietje woont al lange tijd bij 

ons en Sjanie en Jessie komen samen van een andere kinderboerderij.  



            
 



 

Op dit moment zijn er vier schapen woonachtig op ’t Dierenduintje, dat is moeder Bella met dochters 

Lotje en Saartje. Dit zijn Hampshire Down schapen. Er is nog 1 Ouessant schaapje over en dat is Eva. 

Zij is al oud en krijgt apart eten van de rest. 

                     

Eva                    Lotje of Saartje 

Vorig jaar waren er clienten van het Hartekamp dagelijks aan het werk op ’t Dierenduintje met hun 

begeleidsters. Om bedrijfsmatige redenen vanuit het Hartekamp is dit stopgezet. Er is daarna een 

korte periode een groepje mensen, ook met verstandelijke beperking van het SIG aan het werk 

geweest. Het SIG heeft echter een kinderboerderij in Heemskerk overgenomen en heeft daar nu zijn 

clienten ondergebracht.  

Het Dierenduintje is nu dankzij de inzet van zijn eigen vrijwilligers van dinsdag t/m zondag open. 

Door de weeks van 11.00 tot 15.00 en in het weekend van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt de volgende 

vrijwilligers tegenkomen (van Cor, een nieuwe vrijwilliger onbreekt nog een foto): 

        

Piet  Arnold  Liset  Willa             Rina             Fred                           Cees 

 



Er zijn ook nieuwe dieren komen wonen op t Dierenduintje. Er zijn een aantal witte Indische 

loopeenden bijgekomen, 2 kalkoenen Hans en Grietje en een bruine gans met de naam Guus.       

Guus doet heel stoer, hij kan natuurlijk niet onder doen aan Knobbel en Bobbel, maar je kan hem 

gewoon aaien (nu nog in ieder geval..) Als je de kalkoenen roept met een klokelok geluid dan roepen 

ze terug naar je! Best geinig. En ze kunnen hun staartveren mooi opzetten.      

                                                                                                       
                                                                                                                                                          

                                

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 ieder jaar de digitale nieuwsbrief ‘Beestenboel’ 

met allerlei informatie. Hiervoor kan je je aanmelden op de website www.dierenduintje.nl  

http://www.dierenduintje.nl/
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