Goede voorlichting is niet duur
> Saskia Ober, kennis- en informatieontwikkeling LICG

De kinderboerderij is voor kinderen vaak de plek waar
ze voor het eerst kennismaken met allerlei dieren.
Veel kinderen worden al snel enthousiast en dan kan
de vraag komen: “Mam, mag ik een konijntje?”. Ook
voor ouders die op de kinderboerderij hun kinderen
verliefd zien worden op de konijnen en cavia’s gaat
de vraag spelen of een huisdier een goed idee zou
zijn. Veel ouders gunnen hun kind zo’n maatje, en
opgroeien met een dier kan heel leerzaam zijn.

Het belang van voorlichting
De kinderboerderij is daarom een belangrijke plek om
voorlichting te geven over huisdieren. Want een huisdier
is heel leuk, maar moet wel een bewuste keuze zijn. Wie
overhaast een konijn of knaagdier aanschaft omdat zijn
kind het dier schattig vindt, zit een jaar later vaak met een
dier waar niemand meer naar omkijkt. Soms eindigt zo’n
dier zelfs weer op diezelfde kinderboerderij: afgestaan
of zomaar over het hek gezet. Dat is natuurlijk niet de
bedoeling!
Kinderboerderijen doen veel aan voorlichting en
educatie. Dat betekent dat er informatie gemaakt
of gezocht moet worden. Het LICG (Landelijk
Informatiecentrum Gezelschapsdieren) helpt daarbij met
gratis voorlichtingsmaterialen.

Wat kan de kinderboerderij ermee?
Voor u als medewerker van de kinderboerderij zijn
er verschillende manieren om de informatie van het
LICG te gebruiken. U kunt de Huisdierenbijsluiters en
Praktische documenten uitprinten en neerleggen in
een educatieruimte om mee te nemen. Dat uitprinten
kan ook als boekje op A5 formaat. Daarnaast kunt u ze
lamineren en ophangen bij de verblijven.
Een moderne
manier
om
informatie te
geven is via QR
codes. Deze
zwart-witte
blokjes kunt u op de Professionals website aanmaken en
vervolgens bij de dierenverblijven opplakken. Bezoekers
met een smartphone kunnen ze scannen om direct naar
de bijbehorende Huisdierenbijsluiter te gaan.
Heeft uw kinderboerderij een website? Neem dan de
LICG widgets op. Dit zijn kleine applicaties die eruit zien
als een Huisdierenbijsluiter of een Praktisch document.
Als men er op klikt, opent het document vanuit uw
website, terwijl achter de schermen wordt gelinkt naar
het oorspronkelijke document op de website van het
LICG. Zo heeft u altijd de meest recente versie!

De gratis materialen van het LICG
Het LICG geeft onafhankelijke, objectieve informatie
over huisdieren. De Huisdierenbijsluiters geven alle
basisinformatie over een dier, zoals over verzorging,
voedsel, gedrag en kosten. Daarnaast zijn er praktische
documenten, over allerlei onderwerpen die met dieren
te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan het inrichten
van een aquarium, het koppelen van konijnen of een
verantwoorde aanschaf.
Voor kinderen is er een speciaal Kids gedeelte,
met spreekbeurten en handige documenten op
basisschoolniveau. Professionals die werken met dieren,
kunnen terecht op het Professionals gedeelte voor
materialen, achtergronden en campagne informatie.
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Zo komt u eraan
Op www.licg.nl kunt u de
Huisdierenbijsluiters
en
Praktische
documenten
downloaden. De widgets
en QR-codes vindt u op het
Professionals gedeelte onder
het menu Downloads. Een
account maakt u aan via
http://professionals.licg.nl.
Heeft u vragen? Mail dan naar
info@licg.nl
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