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De feestdagen zijn weer in de maand!
Het wordt al vroeg donker buiten, de temperatuur daalt en binnen brandt niet alleen de verwarming maar
ook de kerstboom. Vaak zijn dit gezellige dagen en ook momenten om terug te denken aan het jaar dat
achter je ligt. Voor de Beestenboel was het weer een jaar waarvan we blij zijn dat we er mochten zijn voor
de inwoners van Zaltbommel en omgeving. We kregen weer jonge dieren erbij, nieuwe adoptanten voor
onze dieren, hielden activiteiten en werden inzamelpunt voor Wecycle. We hopen dat we nog vele decembers terug te mogen kijken op zo’n mooi jaar, wij gaan er in elk geval ook in 2014 weer voor 100% voor.
Namens alle dieren, het bestuur en de vrijwilligers bedanken wij u voor dit jaar weer voor uw steun en
wensen u hele fijne feestdagen en een mooi, gezond 2014 toe!
Americo op de Beestenboel
Het is al een vaste traditie dat Americo elk jaar een bezoek brengt aan de Beestenboel. Ook dit jaar kwam
hij weer even bij ons langs, vergezeld door 2 leuke Pieten.
De Pieten hebben er een gezellige middag van gemaakt
met leuke spelletjes en dansjes, onder het toeziend oog van
Americo die flink werd verwend met wortels en ander lekkers. We hopen dat de Coole Pieten er volgend jaar weer
bij zullen zijn!
De bezem erdoor!

Adopties verlengd

De stallen waar de geiten en schapen in huizen
zijn 26 oktober jl. weer uitgemest en ontsmet
door een team vrijwilligers. De mest konden
we brengen bij boer Erik uit Nieuwaal, die ook
vrijwilliger is bij ons. De dieren kunnen er
weer en tijdje tegen aan met een frisse stal!

Zo aan het einde van het jaar lopen een aantal adopties
weer af, maar gelukkig kunnen we melden dat de certificaten van de kippen, cavia’s, konijnen, pauwen,
Oussant schapen, varkens en Nubische geit weer zijn
verlengd. Op onze website kunt u zien wie de adoptanten zijn onder het kopje Adoptie.

Varkensweetjes
Zoals u weet hebben we 2 Göttingen varkens op de Beestenboel. Maar wist u
dat: - ze kuddedieren zijn en daarom met minstens 1 soortgenootje samenleven
– ze heel intelligent zijn! Ze staan na de mens, de mensaap en de dolfijn/walvis
op de 4e plaats gerangschikt qua intelligentiepeil.
- ze, als je ze kriebelt onderaan de buik of tussen de
voorpoten, omvallen?
- ze maar liefst 26 soorten geluid maken en daardoor
zeer vocaal communiceren.
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