Project uitleenkalfjes wordt uitgebreid met de
witrik en lakenvelder
> Nonja Romijn, Stichting Zeldzame Huisdierrassen
In het kader van het project ‘tijdelijke plaatsing van
zeldzame runderen’ op kinderboerderijen, kunnen
nu naast brandrode runderen, ook witrikken en
lakenvelders worden geleend.
De witrik, ook wel witrug genoemd, is een koe met
een de witte aalstreep over haar rug (zie foto). De
lakenvelder heeft een andere opvallende witte streep en
is vanwege de kleine omvang ideaal om te houden op
de kinderboerderij. Beide koeien hebben een bijzondere
geschiedenis.
Het doel van dit project is om de rassen van toen en
het verhaal dat erbij hoort, bekender te maken bij een
breder publiek. Er wordt een match gezocht tussen
fokkers en kinderboerderijen, op basis van afstand
en bijvoorbeeld gezondheidsstatus. De Stichting
Zeldzame Huisdierrassen (SZH) biedt beide partijen een
voorbeeldovereenkomst op basis waarvan zij om tafel
kunnen voor het maken van afspraken.
Ook krijgen de kinderboerderijen de opdrachtenmap
van de SZH met doekaarten aangeboden, om een
activiteit rondom de nieuwe logé te kunnen verzorgen.

Fokkers kunnen op deze manier hun dier een podium
geven op de kinderboerderij en de kinderboerderij
heeft voor bepaalde periode, bijvoorbeeld in de lente
en de zomer, een kalfje om te laten zien en hier een les
omheen te organiseren. Zodra het kalfje groter wordt en
er in de wintermaanden minder voer beschikbaar is kan
het kalfje terug naar de eigenaar. Het voorjaar erop kan
de kinderboerderij dan kiezen voor een nieuw kalf van
hetzelfde ras, of van een ander runderras.
De Vereniging van Brandrode Runderen is initiator van
het project en heeft door haar enthousiasme nu ook
andere verenigingen aangestoken om mee te doen.
Vorig jaar zijn onder andere brandrode kalfjes geplaatst
zijn bij Middeleeuws Erf in Amersfoort, kinderboerderij
t Heike in Nuland, kinderboerderij in Schagen en
kinderboerderij in Haaksbergen en in Purmerend.
Maar ook heeft het kalfje ‘Beter’ drie maanden mogen
pronken in de dierenweide van Keukenhof, waar jaarlijks
toch zo’n 800.000 bezoekers op af komen!
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de SZH,
contactpersoon is Nonja Remijn (nonja.remijn@szh.nl,
06-54 92 22 75) waarna op basis van een vragenlijst een
fokker wordt gezocht die hieraan mee kan en wil doen.
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