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Systemische dieropstellingen

Wat is er aan de hand met Jikke?

Teruggetrokken Jikke
Jikke is een nieuwe melkkoe en al enkele

in de groep, rasverschillen binnen het koppel,
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toegenomen onrust in de stal, de rangorde

boer en ik, gebruik makend van sjablonen,
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