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Lammetjes op de kinderboerderij 
In maart en april kunnen we allemaal weer gaan genieten van 
jonge lammetjes van het Melkschaap,Heideschaap en 
Clunforestschaap. In april zijn de jongen te verwachten van de 
Ouessanten. 
Al met al, weer een spannende tijd met deze geboorte en naar het 
o zo verlangende voorjaar.  
Pasen vieren op de Beestenboel 
Op zaterdag 7 april a.s. is er weer een gezellige Paasmiddag op 
de Beestenboel. We gaan eieren schilderen kleurplaten kleuren 
en nog meer leuke dingen .Dit alles gesponsord door G.van 
Bruchem C1000. Hou de aankondiging op de kinderboerderij 
goed in de gaten!      

                                                        

Adoptanten gezocht voor de schapen 
De kinderboerderij is op zoek naar nieuwe adoptanten. Dit keer voor de 
grote schapen.Weet jij iemand of wil je zelf de schapen adopteren? 

Neem dan even contact op met Tom van de Klaauw  06-23154005 
 

Schmallenbergvirus 
Het Schmallenbergvirus is een nieuw virus dat bij een aantal 
schapen, geiten en runderen is aangetoond, zowel in Duitsland als 
in Nederland. Dit virus wordt waarschijnlijk via knutten (kleine 
steekvliegjes) overgedragen. De knut zuigt bloed op, waarin het 
virus aanwezig is. Vervolgens vermenigvuldigt het virus zich in de 
knut. Wanneer de knut een volgend dier bijt, wordt het virus ook 
op dat dier overgedragen.  Het virus is sinds de zomer 2011 
bekend.  
Verschijnselen van het Schmallenbergvirus bij bij dieren  
Bij runderen geeft het virus diarree en koorts en hierbij neemt de 
melkproductie af. Bij schapen  veroorzaakt het virus aangeboren 
misvormingen. De lammeren hebben afwijkingen aan het hoofd 
(waterhoofd), een scheve nek en kromme poten. Ook de kalveren 
en de jonge geitjes kunnen aangeboren misvormingen hebben. 
Meestal worden ze dood geboren. 
 
Is het Schmallenbergvirus voor mensen gevaarlijk?  
Tot nu toe is het virus nog nooit op mensen overgedragen. Er zijn 
ook geen aanwijzingen dat het virus in de melk of het vlees terecht 
komt. De kans lijkt dan ook zeer klein dat het virus bij de mens 
een infectie kan geven. 
Adviezen bij het Schmallenbergvirus  
Bij het werken met dieren worden de gebruikelijke 
hygiënemaatregelen aangeraden. Volg deze goed op. 
Heeft u direct contact gehad met besmette dieren, misvormde 
lammeren of kalven en krijgt u binnen 14 dagen koorts of andere 
gezondheidsklachten, neem dan contact op met uw huisarts of de 
GGD.  
 
Maatregelen voor kinderboerderijen 
Rond de geboorte van lammeren en kalveren dienen de reguliere 
hygiënemaatregelen gehanteerd te worden. Denk hierbij aan het 
verplicht apart aflammeren van geiten en schapen in verband met 
Q-koorts. Voor bezoekers gelden de reguliere adviezen op het 
gebied van hygiëne, zoals het wassen van de handen na contact 
met de dieren.      

Vacatures 
We kunnen nog steeds heel 
hard vrijwilligers gebruiken 
voor het voeren, toezicht 
houden, klusjes e.d. 
Interesse? Neem dan contact 
op met Dorien Werps. 
 
dorien.werps@gmail.com 

    0418-510977  
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Heeft u ook een leuk verhaal die 
in deze nieuwsbrief past? Mail 
dan o.v.v.’Nieuwsbrief’ naar 
Marianne Erich 
duveramarian@telfort.nl 

   06-15534645 
 

Schurft bij cavia’s een groot probleem 
Op onze kinderboerderij zijn de cavia’s helaas niet ontkomen aan de 
vervelende  huidziekte schurft. Ook dieren op een kinderboerderij 
kunnen ziek worden. 
 
Schurft bij de cavia wordt veroorzaakt door de schurftmijten Trixacarus 
caviae en Chirodiscoides caviae. 
 De Trixacarus mijt is de meest voorkomende en het belangrijkste 
symptoom is jeuk. Schurft kan ontstaan door besmetting van een 
andere cavia of door besmet hooi. De cavia krijgt zeer veel jeuk en kan 
zichzelf tot bloedens toe krabben. Ook kunnen er korstjes ontstaan en 
kale schilferige plekken. Isoleer de cavia om besmetting met de andere 
cavia's te voorkomen en ga direct naar een dierenarts. Voor de cavia is 
schurft een zeer vervelende (maar wel vaak voorkomende) kwaal die 
onbehandeld tot de dood van het diertje zal lijden. Bij behandeling dien 
je dus ook alle dieren in dezelfde kooi mee te behandelen. Een cavia 
die schurft heeft, moet wel zo spoedig mogelijk behandeld worden. Als 
je er niets aan zou doen, zou de cavia er zelfs aan kunnen doodgaan. 
 
Dank zij de goede zorgen van Antoinet en Lichelle die elke week de 
cavia’s hebben gezalfd zijn ze nu gelukkig weer allemaal aan de 
beterende hand.                                                                                            

                           


