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Lammetjes en Pasen 

Het voorjaar van 2020 begon ook dit jaar met wat nieuwe jonge dieren. Onze 
dwerggeiten kregen lammetjes. Alles is goed gegaan. Van de lammetjes hebben wij 
er twee gehouden als aanvulling op de bestaande groep. Helaas waren wij door de 
Corona-maatregelen langdurig gesloten waardoor de lammetjes niet van dichtbij 
bewonderd konden worden. Ook met Pasen was dit niet mogelijk en gingen de 
paasactiviteiten niet door. 

 

Minder uitgaven 

In 2020 hebben wij flink minder geld uitgegeven aan de dieren(arts) kosten en voer. 
Dit heeft de maken met het feit dat in de herfst van 2019 onze lieve blonde pony 
Joany (Haflinger), vanwege ouderdom en artrose op 27-jarige leeftijd rustig is 
ingeslapen bij ’t Brinkie. De medicijnen die zij kreeg waren vrij kostbaar en vandaar 
dat de kosten in 2020 lager zijn uitgevallen.  

Ook hebben wij door groter in te kopen minder kosten gemaakt voor hooi, stro en 
voer. Daarnaast hebben de koeien in 2020 heel lang, tot begin december, buiten in 
de weide kunnen staan vanwege het zachte weer. Dit heeft ook geleid tot lagere 
kosten voor hooi en stro.   

  



Pony Polly 

Shetlandpony Polly heeft in het voorjaar van 2020 een fijn nieuw thuis gekregen in 
Friesland. Hier staat zij gezellig samen met andere Shetlandpony’s in de wei. Ze kan 
inmiddels voor een kleine aanspanning (wagentje) lopen en wordt heerlijk geborsteld 
en vertroeteld bij de kinderfeestjes die op de boerderij worden georganiseerd. 

 

Verbetering dierverblijven  

In het kader van Dierenwelzijn is er in 2020 weer veel verbeterd met betrekking tot de 
dierverblijven. Zo is er bij de geiten nieuw hekwerk geplaatst en is er een nieuw 
klimtoestel aangeschaft voor de geitenheuvel. De koeien hebben een prachtige  
hooiruif op de grote weide gekregen. Verder zijn er diverse verrijkingsmaterialen 
aangeschaft: Hooiballen voor de koeien in de loopstal, rugborstels en hooiballen voor 
de ezels, hooiballen voor de varkens en een kippenschommel/zitstok voor de grote 
volière. Verder is eind 2020 de mesthoop vernieuwd. We zijn erg blij met deze 
verbeteringen. 

  


