Voorkomen van impulsaankopen
op de kinderboerderij
Op de kinderboerderij komen kinderen niet alleen in contact
met geiten, koeien en varkens, maar ook met de kleinere
huisdieren. Menig ouder zal dan ook tijdens of na het bezoek
aan de kinderboerderij de vraag gehoord hebben “Mama, mag
ik ook een konijntje?”. Op sommige kinderboerderijen worden
kleine huisdieren verkocht, anderen doen dat bewust niet. Hoe
wordt er op verschillende kinderboerderijen omgegaan met
(het voorkomen van) impulsaankopen van kleine huisdieren?

Lease je huisdier in Oss
> Talitha Visser, kinderboerderij en NME de Elzenhoek in Oss
Sinds september van dit jaar kunnen kinderen een eigen huisdier leasen bij kinderboerderij
De Elzenhoek. Zes weken lang mogen kinderen en hun ouders uitzoeken of ze geschikte
huisdiereigenaren zijn. Voor een klein bedrag leasen ze twee cavia’s of twee muizen
inclusief kooi. Kinderen krijgen een verzorgingsboekje en een afvinklijstje mee naar huis
om er zeker van te zijn dat de nieuwe huisdieren goed verzorgd worden. Het Huisdierleaseproject is door beheerster Gerry van Rooij opgezet om kinderen te leren wat het
houden van een huisdier precies betekent. Hiermee willen we voorkomen dat huisdieren
verkeerd verzorgd worden of zelfs teruggebracht of gedumpt op de kinderboerderij.
Creatieve oplossing voor een probleem
Op kinderboerderij De Elzenhoek hoorde beheerster
Gerry regelmatig van bezoekers dat hun kinderen heel
graag een huisdier wilden, maar dat zij bang waren
dat de kinderen na een paar weken genoeg zouden
hebben van de verzorging. Ook worden huisdieren
vaak teruggebracht naar de winkel, gedumpt of aan
de kinderboerderij aangeboden. Bovendien is bij veel
mensen niet duidelijk hoe een huisdier goed verzorgd
moet worden. Om iets aan dit probleem te doen, heeft
De Elzenhoek het Huisdier-leaseproject in het leven
geroepen.

Afvinklijstje voor elke dag

Dag

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

elke dag vers drinkwater
is het heel belangrijk dat ze
Als je cavia’s als huisdier hebt,
en hooi of gras van jou
moeten ze elke dag groente
en voldoende voer hebben. Ook
speelt. Om de 5 dagen moet
dat je elke dag even met ze
krijgen. En het is belangrijk
dag een kruisje als
. Hang dit lijstje op en zet elke
je hun hok helemaal schoonmaken
dat je goed voor je
een kruisje? Dan weet je zeker
je het hebt gedaan. Staat overal
cavia’s zorgt!
Ik heb het
Ik heb met
Mijn cavia’s
Mijn cavia’s
Mijn cavia’s
cavia’s hok van mijn
mijn
verse
hebben
hebben hooi/
cavia’s
hebben vers
gespeeld
gras gekregen groente gekregen
verschoond
water en voer
gekregen

Ja/ nee

Ja/ nee

Ja/ nee

Ja/ nee

Ja/ nee

Ja/ nee

Ja/ nee

Ja/ nee

Meer plezier met én voor je
huisdier
Voor een bedrag van € 2,50 per
week en een borg van € 35,- voor
de kooi leasen kinderen en hun
ouders 6 weken lang twee cavia’s
of twee muizen. De kinderen
krijgen een eigen boekje mee
met de titel ‘Meer plezier voor
je huisdier’ waarin precies staat
hoe zij hun cavia’s of muizen

Meer plezier
voor je huisdier

de muis
Mijn muis heet:
(En de andere):

moeten verzorgen. Aan de hand van vragen ontdekken
de kinderen of zij een goed cavia- of muizenbaasje zijn.
Het boekje is gebaseerd op een eerdere uitgave van de
vSKBN. Op de afvinklijst die de kinderen meekrijgen,
staat wat zij elke dag moeten doen om hun huisdier
tevreden en gezond te houden. Hebben ze 6 weken lang
goed voor hun huisdieren gezorgd? Dan krijgen ze op De
Elzenhoek een echt diploma. En zijn de kinderen zo aan
hun nieuwe huisgenootjes gehecht, dan mogen ze de
dieren voor een klein bedrag houden.
Leaseproject is een succes
Sinds de start van het project hebben al 13 kinderen
cavia’s als huisdier geleast en 6 kinderen gingen met twee
muizen naar huis. Momenteel is er zelfs een wachtlijst
van drie maanden.
Het Huisdierlease-project is een project wat gemakkelijk
uit te voeren is door andere kinderboerderijen. Hoe meer
kinderboerderijen op deze manier kunnen voorkomen
dat er impulsaankopen worden gedaan, des te beter!
Voor meer informatie over het Huisdierlease-project ga
naar www.nme-elzenhoek.nl of neem contact op met
Talitha Visser via t.visser@oss.nl .
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Wel jonge dieren, geen particuliere verkoop
> Inger van der Laan, Kinderboerderij De Goudse Hofsteden, Gouda
Enkele jaren geleden is kinderboerderij De Goudse
Hofsteden gestopt met de verkoop van jonge konijnen
en cavia’s aan bezoekers. Toen werd de konijnenschuur
geheel verbouwd en werden de ouderwetse
konijnenflats vervangen door ruime groepshokken. Er
is toen ook nagedacht over het fokken met deze dieren.
Voorheen werden zeer regelmatig nestjes geboren en
verkocht aan bezoekers.
Door verkleining van het aantal dieren werd duidelijk
dat dit op veel beperktere schaal zou gaan plaatsvinden.
Sandra, beheerder kinderboerderij De Goudse Hofsteden,
zegt hierover: “We hebben ook overwogen om helemaal
te stoppen met fokken, maar jonge dieren zijn voor
publiek leuk om te zien, voor de dieren stimuleert dit
ook het natuurlijk gedrag en we hebben inmiddels
goede ervaringen opgedaan met het fokken van nestjes
konijnen in groepshuisvesting. Deze jonge konijnen
kunnen we een goede basis meegeven als huisdier,
doordat ze worden grootgebracht in een optimale
omgeving en al jong in contact komen met mensen.

Een ideale oplossing hiervoor hebben wij gevonden in de
samenwerking met de dierenwinkel hier vlakbij. Zij zijn
al van oudsher een sponsor van ons en waren op zoek
naar een betrouwbare leverancier van jonge konijnen.
We fokken nu een aantal nestjes per jaar, waarvan de
jongen vanaf 8 weken naar deze dierenwinkel gaan.
Bijkomend pluspunt voor ons is dat deze dierenwinkel is
gecertificeerd door Stichting Dierbaar. Hiermee laten zij
zien gespecialiseerde kennis in huis te hebben en goed
te kunnen adviseren over de aankoop van een huisdier. In
ruil daarvoor hebben zij bijgedragen aan de verbouwing
en leveren zij ons al het konijnenvoer. Ook onze jonge
cavia’s en in de toekomst jonge grasparkieten zullen via
deze dierenwinkel worden verkocht.
Voor ons is dit een goede oplossing. Wel jonge dieren
kunnen laten zien, maar verzekerd van een goede
afzet.” Sandra voegt hieraan toe: “Voor ons scheelt dit
ook veel werk. Voorheen werden jonge konijnen vooraf
al gereserveerd door de bezoekers. De reservering en
verkoop namen veel tijd in beslag en je wist nooit zeker
of de koper ook daadwerkelijk het dier kwam ophalen.”

Voorlichting voor bezoekers bij het kiezen van een huisdier
> Ruud Oosterhof, Speelboerderij Elsenhove te Amstelveen
Naast boerderijdieren zijn op veel kinderboerderijen
ook mogelijke huisdieren te vinden, zoals konijnen,
cavia’s, tamme ratten, kooivogels enz. Doordat
bezoekers op ons terrein geïnspireerd worden om
een huisdier aan te schaffen, hebben we ook een
verantwoordelijkheid om goede voorlichting te geven.
Niet alleen op de kinderboerderij, maar ook thuis.
Pilot ‘Kies een huisdier’
Speelboerderij Elsenhove heeft samen met het
Ontwikkelcentrum in Ede, Dierenwelzijnsweb en de
vSKBN een online kennisbank ontwikkeld waarmee
bezoekers een verantwoorde keuze voor een diersoort
kunnen maken. Doel van het project is om bezoekers op
eenvoudige wijze up-to-date informatie te geven over
een huisdier dat past binnen hun manier van leven, de
ruimte die beschikbaar is en over de verzorging die het
betreffende huisdier nodig heeft.
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Het gaat om een pilot waarbij nu vooral gekeken wordt of
de manier van aanbieden overeen komt met hoe mensen
zoeken. Daar is het Ontwikkelcentrum bij betrokken.
Natuurlijk moet ook de informatie kloppen, vandaar ook
de samenwerking met het Dierenwelzijnsweb en LICG.
De Elsenhove wil graag kinderboerderijen, NME-centra
en andere geïnteresseerden uitnodigen om samen
te kijken hoe we de informatie aan geïnteresseerde
bezoekers kunnen aanbieden. Doel is om gezamenlijk,
ook financieel, een goed systeem te bouwen dat de
boerderijen, de bezoekers en alle huisdieren helpt.
Nieuwsgierig? Ga naar de website voor de pilot:
www.elsenhove.nl/kies-een-huisdier
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