Nieuwsbrief beestenboel december 2018
Uitgave van stichting ’t Dierenduintje, opgericht 7 juni 2001 5de digitale jaargang.

Beste donateur, vrijwilliger en belangstellende van stichting ’t Dierenduintje,
Allereerst voor u allemaal de beste wensen en een mooi, gezond en diervriendelijk 2019!!
Dit is de zesde digitale nieuwsbrief met informatie over het wel en wee van alles wat er op onze
kinderboerderij gebeurd.

Omdat we niet iedereen persoonlijk kunnen bedanken wil ik via deze weg onze dank uitspreken aan
alle donateurs. Dankzij jullie kunnen we 2019 met een gerust hart ingaan om onze dieren een goed
tehuis te geven.

In Memorium:
Ook op de kinderboerderij overlijden wel eens dieren.
Het afgelopen jaar zijn gelukkig weinig dieren overleden. Enkel wat oude kippen en duiven. Gelukkig
geen grotere dieren. Ook geen gekke virussen die de dieren ziek maken, zoals vorig jaar wel aan de
hand was. Wel een wilgenziekte die een aantal wilgenbomen heeft aangetast.
Nieuwe dieren:
Er zijn een aantal nieuwe konijnen op de konijnenberg, nadat vorig jaar door een virus bijna alle
konijnen waren overleden, zijn er weer wat nieuwe konijnen aangenomen. De konijnen zijn
ondertussen allemaal ingeent door de veearts.

Ook hebben we een nieuwe kat: Lucky. Lucky was in Amsterdam op het werk van de beheerder als
zwefkat gevonden. Ze was, ondanks dat ze al een tijdje aan het zwerven was erg lief, dus werdt ze
meegenomen naar Castricum. Na onderzoek door de dierenarts bleek dat ze een chip had. Na het
achterhalen van de eigenaar bleek het telefoonnummer terug te leiden naar Frankrijk. Een vrouw uit
Frankrijk kwam naar Nederland om hier een jaar te werken. Ze had de kat meegenomen naar
Amsterdam, maar de kat was daar zoek geraakt. De kat is een jaar vermist geweest en de vrouw
woont inmiddels alweer in Frankrijk. Deze vrouw was erg blij dat Lucky gevonden was en bij ons op
de boerderij mag wonen. Lucky is speels en erg lief. Ze is wel wat bang voor honden.

Er worden regelmatig groene kikkers gespot in de boomgaard bij de vijvers. Het is een goed teken dat
de kikkers het een fijne plek vinden.

Ook was er in de zomervakantie een kuikentje geboren. De eieren worden dagelijks geraapt, maar
moederkip heeft dit eitje goed verstopt en kunnen uitbroeden. Het kuikentje heeft eerst in een kooi
gezeten omdat het door het gaas kon kruipen van het kippenverblijf. Zo zou ze een mooie prooi zijn
voor de vos en roofvogels. Toen het groot genoeg was mocht het kuiken weer bij zijn moeder in de
kippenren.

Vrijwilligers:
Er zijn een 2 nieuwe vrijwilligers actief. Ze heten Ria Stet en Dirk Schut. Lisette Zomerdijk is gestopt
met haar werkzaamheden als vrijwilliger.
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.
Maandag zijn we gesloten.
Dinsdag zijn vrijwilligers Arnold en Johan aanwezig.
Woensdag zijn vrijwilligers Ria, Loes, Dirk en Johan aanwezig.
Donderdag zijn vrijwilligers Jody, Johan en loes aanwezig.
Vrijdag zijn vrijwilligers Arnolden Saskia aanwezig.
Zaterdag werken de beheerders Fred en Willa, vrijwilligers Kees, Rina en Arnold.
Zondag werken de beheerders Fred en Willa, vrijwilligers Kees en Rina.
De beheerders zijn tevens dagelijks aanwezig door de weeks. Vrijwilliger Piet werkt in de tuin op
dagen naar eigen inzicht.

Nieuws:
•
•
•

Het afgelopen jaar stonden we diverse malen in de krant. Er werdt aandacht gegeven aan
Pasen en Sinterklaas.
Ook waren we uitgeroepen tot een van de drie diervriendelijkste kinderboerderij in
Nederland. Zie verderop een verslag.
In juni hebben we een ooievaarsnest gemaakt. Het was een hele toer om het gevaarte
omhoog te krijgen, maar met verschillende sterke handen is het gelukt. Tot nu zitten we
verschillende vogels op, maar nog geen ooievaars.

Oproep:
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

Weetjes:

Persbericht van 12 september: Oudere dieren dag
Madeleine (12) zet kinderboerderij ’t Dierenduintje in het zonnetje
en reikt keurmerk ‘Diervriendelijke kinderboerderijen’ uit.

Maandag 10 september 2018 – Madeleine Bakker (12) van de VeggieSquad zal op
woensdagmiddag 12 september om 15.00 uur in het kader van Ouderen dieren dag aan
kinderboerderij ’t Dierenduintje in Castricum (Duinenboschweg 1-A) het eervolle keurmerk
‘Diervriendelijke kinderboerderijen’ overhandigen. Kinderboerderij ‘t Dierenduintje krijgt dit
keurmerk omdat zij één van de weinige kinderboerderijen is die bewust niet fokt, waardoor
alle dieren daar oud kunnen worden. Madeleine zal de dieren op deze kinderboerderij ook op
lekkers trakteren. Madeleine van de VeggieSquad helpt Comité Dierennoodhulp die
woensdag twaalf september uitgeroepen heeft tot Oudere dieren dag omdat op veel
kinderboerderijen en bij fokkers een groot deel van de dieren niet de kans krijgen om oud te
worden. In april en mei worden de dieren geboren en met blijdschap ontvangen, maar in
augustus en september verdwijnen velen van hen stilzwijgend via de achterdeur als
overtallige dieren naar handelaar en slacht. Om aandacht te vragen voor dit volstrekt
onnodige dierenleed is 12 september voortaan Oudere dieren dag. Naast kinderboerderij ’t
Dierenduintje in Castricum worden door Comité Dierennoodhulp ook kinderboerderij De Werf
in Amsterdam en Akka’s Stadsboerderij in Emmen in het zonnetje gezet. Ook zij ontvangen op
deze dag het eervolle keurmerk ‘Diervriendelijke kinderboerderijen’ dat wordt bevestigd aan
de kinderboerderij, en alle oudere dieren krijgen een lekkere traktatie. “Ik ben heel erg blij
dat kinderboerderij ’t Dierenduintje het goede voorbeeld geeft. Voor ons kinderen is op de
kinderboerderij het belangrijkste het contact dat wij met dieren hebben. Het doet pijn als we
weten dat de dieren waar wij op gesteld waren naar de slacht zijn gegaan. Geen kind dat
gevraagd wordt of ze het zo wel wil. Ik vind dat je een dier niet enkel geboren moet laten
worden als schattige attractie, om het later als overtallig van de hand te doen of te doden.
Dat is respectloos, zo hoor je niet met een kat en hond om te gaan en zo hoor je ook niet met
andere dieren om te gaan. Dieren willen net als mensen ook prettig oud te worden.” aldus
Madeleine Bakker van de VeggieSquad.
Oudere dieren dag is bittere noodzaak
In het afgelopen voorjaar zijn er bij veel kinderboerderijen en fokkers weer heel wat dieren
geboren: talloze kuikens, biggen, konijnen, lammetjes en kalfjes. Kinderboerderijen houden
jong dieren dagen, lammetjesdagen en kuikentjes knuffeldagen om het jonge leven te vieren.
Zulke dagen worden in de media als leuke evenementen weergegeven. Maar over de
consequenties van al dat gefok stelt men geen vragen, daarover heerst een groot stilzwijgen.
Al die dieren worden vol blijheid begroet, maar zodra ze minder schattig worden zijn het
opeens overtallige dieren die dikwijls eindigen voor de slacht. Ook zijn er kinderboerderijen
die het fokken zien als een manier om de kas te spekken. Zij fungeren als semi dierenwinkels
en dierenhandelaren. Het merendeel van de mannelijke geboren dieren op de
kinderboerderijen en bij fokkers krijgt geen kans. Haantjes raakt men aan de straatstenen
niet kwijt, dus de helft van al die schattige kuikentjes wordt later gedood. Datzelfde
geldt voor de stierkalfjes, bokjes en rammetjes. Zij gaan naar de handelaar of staan in de
maanden augustus en september samen met de hangbuikzwijntjes op Marktplaats te koop
als lieve tamme kinderboerderijdieren. Wij vinden dit onbegrijpelijk en hierdoor geeft
men kinderen het slechtste voorbeeld dat gegeven kan worden, namelijk respectloos
omgaan met dieren in plaats van respectvol zoals het zou moeten.
Omdat de beheerders toen net op vakantie in Frankrijk waren nam vrijwilliger Piet van der
Himst de oorkonde in ontvangst van Madeleine.

Het was een droge zomer, de appelbomen, bloemen en struiken hadden het zwaar. Er moest continu
bewatert worden om al het groen groeiende te houden. De waterpomp maakte overuren, deze heeft
het dan ook begeven in de winter. Er is een andere hydrofoor (waterpomp) gekocht, want zonder
deze kunnen we niet.

