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Beste donateur, vrijwilliger en belangstellende van Stichting ’t Dierenduintje, 

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

kinderboerderij gebeurt. Dit keer een extra uitgave vanwege Corona. 

Corona: 

Wat leven we in een rare tijd, de tijd van het Corona virus dat Nederland binnengedrongen is en dat 

er voor zorgde dat we in een soort van lockdown zijn gegaan. Het Dierenduintje is gedurende deze 

tijd gesloten net zoals vele andere bedrijven en instellingen. Het werk gaat echter door en een aantal 

vrijwilligers werken samen met de beheerders elke dag weer door op de kinderboerderij, want daar 

kan het werk niet neergelegd worden. Wel wordt er gewerkt met de 1,5 meter afstand regel en 

alleen als men niet verkouden is. Sommige vrijwilligers blijven thuis, omdat zij dat veiliger vinden 

voor zichzelf en hun omgeving. Laten we hopen dat er na de strenge maatregelen weer een tijd komt 

dat alles weer als normaal gaat ….. 

Om de bezoekers toch van dienst te zijn kunt u aan het hek aan een touw trekken met daaraan een 

bel, dan komt er iemand naar u toe om uw vraag te beantwoorden of om u te helpen, natuurlijk op 

gepaste afstand.  

Omdat wij nu moeilijker aan voedsel voor de dieren kunnen komen, heeft de beheerder op Facebook 

een oproep gedaan voor hulp: groenvoer dat overblijft uit de keuken, oud brood, zakken veevoer 

alles waarmee de dieren geholpen worden. Wat is hier gehoor aan gegeven zeg! Dagelijks brengen 

mensen hun restjes groen en brood langs en deponeren dat in de speciaal neergezette groene 

container bij het hek. Maar er werden zelfs ook zakken veevoer gekocht, balen hooi, stro en zaagsel, 

donaties in geld en verse groenten zo uit de winkel!  Graag vragen we u wel om geen verrot en/of 

beschimmeld eten in de container te gooien. Daar worden de dieren ziek van.  

Omdat we niet iedereen persoonlijk kunnen bedanken wil ik via deze weg onze dank uitspreken aan 

al deze mensen die aan onze dieren denken.  Blijft u dit vooral ook doen in deze moeilijke tijden, het 

wordt zeer gewaardeerd! 

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. Wilt u ook een steentje 

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

Dierenduintje te Castricum. U ontvangt dan ook ieder jaar de digitale nieuwsbrief ‘Beestenboel’ met 

allerlei informatie. Hiervoor kunt u zich aanmelden op de website www.dierenduintje.nl . 

 

 

 

http://www.dierenduintje.nl/


In Memoriam: 

In februari is de nieuwe haan Arie plotseling overleden. Zo stond hij nog in zijn hok om te eten, zo lag 

hij dood in de stal.   

Geit Myrte kreeg in februari last van haar blaas en darmen. Het viel de beheerders op dat ze de hele 

dag stond te persen, maar dat er niets uit kwam, geen plas en geen poep. Ze zonderde zich ook af 

van de rest. Haar buik werd opgeblazen. De veearts heeft haar een aantal injecties gegeven. Het leek 

eerst niet aan te slaan, maar ineens na een paar dagen liep ze weer als vanouds rond. Helaas een 

paar weken later ging het toch weer slechter en heeft de dierenarts haar op 9 maart laten inslapen.  

               
Myrte woonde al sinds 2010 op het Dierenduintje en kwam van kinderboerderij de Baak in 

Heemskerk. Ze is 13 jaar geworden. 

Nieuwe dieren: 

Lief en leed:   

Poes Mickey is al oud en woont al een hele tijd op het Dierenduintje. Hij heeft een eigen plekje in het 

oude kippenhok en is erg schuw. Hij laat zich alleen zien als het etenstijd is. Mickey is al sinds enige 

tijd zeer slechtziend en bijna doof. Tijdens Pasen heeft hij waarschijnelijk een hersenbloeding gehad. 

Hij liep alleen maar rondjes en zijn pupillen stonden vreemd: 1 grote pupil en 1 kleine. De beheerders 

hebben zijn slaapplek aangepast zodat hij niet naar buiten kan en er wordt nu momenteel gekeken of  

hij gaat opknappen, dit in samenspraak met de veearts. 

                



Er is een zwarte haan gedumpt net voor Pasen. Dat is heel vervelend voor zowel de haan als voor de 

andere kippen en hanen. Dit kan zorgen voor onrust en zelfs leiden tot gevechten met de andere 

hanen. Ook voor de verzorgers brengt dit dumpen extra zorgen met zich mee. Herkent u deze haan? 

Laat het ons weten. Wilt u van uw dier af, vraag het ons gewoon of bel met de dierenambulance of 

vogelopvang voor een oplossing. 

                                           

De gedumpte haan      nieuwe kip Kelly 

Er is in het paasweekend een nieuwe witte kip bij ons komen wonen, ze heet kelly. De oude 

eigenaars zochten een goed tehuis nadat hun andere kippetje was overleden en deze alleen achter 

bleef. De gedumpte haan is hopeloos verliefd geworden op deze mooie dame. Zij vormen nu samen 

een koppeltje. 

Er is ook een kip dood gegaan aan ouderdom en een konijn en een kip zijn momenteel ziek. Hier 

komt de veearts naar kijken. 

Vrijwilligers: 

Het Dierenduintje is nu dankzij de inzet van zijn eigen vrijwilligers van dinsdag t/m zondag in bedrijf, 

maar niet geopend. Door de week van 11.00 tot 15.00 en in het weekend van 10.00 tot 16.00 uur. Let 

op! Bij slecht weer is het Dierenduintje gesloten. U kunt langs het hek de dieren bekijken. 

Wie werkt wanneer tijdens de Corona tijd?   

De beheerders Fred en Willa zijn dagelijks aanwezig. 

Maandag zijn we gesloten.                                                                                                                          

Dinsdag zijn vrijwilligers Arnold en Johan aanwezig.                                                                         

Woensdag zijn vrijwilligers Loes, Dirk en Johan aanwezig.                                        

Donderdag is vrijwilliger Johan aanwezig.                                            

Vrijdag zijn vrijwilligers Arnold en 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. 

Nieuws: 

Geen nieuws uit de kranten. 



Weetjes: 

 

    

In de tuin wordt in het voorjaar weer hard gewerkt om het onkruid te wieden en zodat alle bloemen 

straks weer mooi kunnen gaan bloeien voor de vlinders en bijen. 

          

Op de dierenweiden hadden de eenden al het gras stuk gemaakt doordat er in de hefst en winter 

zoveel water was gevallen. Ze gaan dan slobberen in het natte gras en wroeten zo alles los. Er was 

geen gras meer te vinden. Er is nu een een deel afgezet zodat daar alles weer is opgehoogd met zand 

en nu is er nieuw graszaad gezaaid en dit is afgedekt met een speciaal doek. De duiven en andere 

vogels kunnen zo de net gezaaide zaadjes niet opeten. En nu maar hopen dat het gras daar weer 

mooi aangroeit. 

              

 

http://www.dierenduintje.nl/

