Drie kinderboerderijen in de race voor het beste dierenwelzijnsproject
Konijnen in flats op de kinderboerderij. Dat kan echt niet meer, als het aan de jury ligt. Dit bleek uit een
discussie tussen medewerkers van kinderboerderijen over dierenwelzijn. Kinderboerderijen hebben een
belangrijke voorbeeldfunctie en moeten juist aan het publiek laten zien hoe het anders kan en hoe (huis)
dieren gehouden zouden moeten worden. Maar niet alleen het juiste voorbeeld, ook goede voorlichting
aan bezoekers is belangrijk.

Door Stichting Ida Zilverschoon is een geldprijs
van €2.500,- beschikbaar gesteld voor het beste
dierenwelzijnsproject op een kinderboerderij. De
inzendingen werden beoordeeld door een jury
bestaande uit beheerders en medewerkers van andere
kinderboerderijen. Na een discussie over dierenwelzijn
op de kinderboerderij werden de inzendingen
beoordeeld.

Gein met je konijn

Bij NME en kinderboerderij de Ulebelt in Deventer wordt
sinds kort de cursus ‘Gein met je konijn (of cavia)’ verzorgd.
In een paar bijeenkomsten leren ouders met hun kind meer
over hun konijn of cavia. Met heel praktische zaken zoals
spelletjes met je cavia/konijn, zindelijkheid, optillen van
dieren, omgaan met hun angst of agressie en knutselen
voor je cavia/konijn, krijgen kinderen (en hun ouders) veel
meer begrip voor het welzijn van hun huisdier. Hierdoor
Deze waren divers, maar zeer inspirerend. De ene zullen kinderen ook met veel meer plezier de verzorging
kinderboerderij richt zich op het verbeteren van het van hun huisdier oppakken.
welzijn van de eigen dieren op de kinderboerderij, met een
speciaal ingerichte knuffelweide, het trainen van paarden Dit project werd hoog gewaardeerd door de jury, omdat
en ezels of een Wellness Centre voor kippen. Zo zijn ze een het vernieuwend is en het hele gezin wordt erbij betrokken.
goed voorbeeld voor de duizenden bezoekers die jaarlijks
naar de kinderboerderij komen. Andere kinderboerderijen
richten zich op educatie voor de bezoeker met een
dierverzorgingscursus, touch screen of speciale lessen op
school over konijnen. Kortom. De jury had het zwaar, want
uit de 16 inzendingen mochten er uiteindelijk slechts drie
genomineerd worden.
Uit die nominaties wordt eind november door het bestuur
van de Ida Zilverschoonstichting een winnaar gekozen.
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Lease je huisdier
Bij NME en kinderboerderij de Elzenhoek in Oss kunnen
kinderen sinds een jaar een eigen huisdier leasen. 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 met kooi. Na een
intakegesprek om te bepalen of de tijdelijke huisdierbaasjes
de verantwoordelijkheid aan kunnen, krijgen kinderen een
verzorgingsboekje en afvinklijstje mee naar huis om er zeker
van te zijn dat de nieuwe huisdieren goed verzorgd worden.
Aan het einde van de lease-weken wordt overlegd met kind
en ouders of ze de dieren willen houden.
Ook dit project draagt bij aan een bewuste keuze voor de
aanschaf en houden van een huisdier. Het project is goed
doordacht en het succes blijkt eigenlijk uit het (hoge) aantal
dieren dat teruggebracht wordt: 60% van de gezinnen
ontdekt na zes weken dat ze toch niet zo geschikt zijn als
huisdierbaasje..

Voederrantsoeneersysteem
Bij kinderboerderij ’t Veldje in Rosmalen draait het om
het gezond houden van de dieren. Helaas worden veel
kinderboerderijdieren zo goed verzorgd dat ze snel te
vet zijn met alle gezondheidsproblemen van dien. Niet
alleen bezoekers, maar ook vrijwilligers en cliënten voeren
nog weleens te veel. Om dat te voorkomen, is er een
rantsoeneersysteem ontworpen. Het betreft een systeem
bestaande uit een vakkenkast met afgesloten voerbakken
waarin voor elke groep dieren de juiste dosering voer wordt
gedaan. Voor elke dag van de week staan voor alle dieren de
voerbakken klaar. Dit wordt klaargezet door de dierverzorgers.
De vrijwilligers en cliënten hoeven alleen juiste bakken van
de juiste dag uit het rek te pakken en daarmee de dieren te
voeren. Nu wordt er al 30% minder gevoerd! Dit systeem
draagt niet alleen bij aan gezonde dieren, maar is ook goed
te gebruiken op andere kinderboerderijen en toepasbaar
voor alle diersoorten.
Download de informatie over deze projecten

Over Stichting Ida Zilverschoon
Stichting Ida Zilverschoon is een particuliere stichting
die geldprijzen ter beschikking stelt voor (Nederlandse)
personen of organisaties die zich in bijzondere zin
positief hebben onderscheiden op het gebied van
de bescherming van dieren en/of het voorkomen en
bestrijden van dierenmishandeling. In 2014 zal er voor het
eerst een prijs uitgereikt worden aan een (diervriendelijke)
kinderboerderij.
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