
Iedereen heeft dromen en gekoesterde wensen, 
zo ook op de natuurboerderij hebben wij dro-
men. Eén van deze dromen is een nieuw konij-
nen verblijf. Een nieuw hok waar onze konijnen 
heerlijk in het zonnetje kunnen liggen, waar ze 
samen kunnen schuilen voor de regen, waar ze 
kunnen graven en heerlijk kunnen rond rennen. 

Het hok waar onze konijnen nu in wonen is verou-
derd en toe aan vervanging. Wij zouden graag onze 
konijnen willen verhuizen naast het verblijf van 
onze varkens. Op deze plek staan een aantal mooi 
berkenbomen dit tijdens de warme zomers zorgen 
voor schaduw. Er is op deze plek voldoende plek 
om twee konijnen verblijven te maken. 

Beide verblijven zullen bestaan uit een hok die de 
konijnen bescherming bied aan koud winterweer, 
tocht en regen. 

Maar ook een ruimte buiten waar konijnen kun-
nen rennen, graven en van het zonnetje kunnen 
genieten. 
Natuurlijk willen we bezoekers en de konijnen ook 
een plek geven om elkaar te ontmoeten. Zitten de 
konijnen op deze plek kunnen ze heerlijk worden 
geaaid door kinderen. 

Op deze plek willen we ook graag aandacht vragen 
voor het welzijn van konijnen. Wat eten konijnen? 
Zijn konijnen groepsdieren en wat mag ik je konij-
nenhok thuis echt niet ontbreken. 

Jullie kunnen helpen om deze droom in vervulling 
te laten gaan. Dit kan op verschillende manie-
ren. Door een donatie te doen in de melkbus die 
dagelijks aan het hek staat of daar een konijn te 
adopteren. Wil je hier meer over weten kijken dan 
op onze website!

Een droom die werkelijkheid wordt

LENTE
Alle weetjes op een rij!  Editie 4 - mei 2021

Tot slot ...

Adoptieboom

Je hebt vast die mooi geschilderde  
appelboom gezien in onze stal, waar  
onze ‘oogappeltjes’ met een leuke  
foto in hangen. Maar wat is het verhaal  
erachter? Waarvoor is die geschilderde 
boom? Dit is onze adoptieboom. 

De adoptieboom laat onze dieren zien  
die je voor een jaar kunt adopteren.  
Met ‘adopteren’ bedoelen wij dat je een  
bijdrage levert aan de jaarlijkse verzorgings-
kosten van het betreffende dier.  
Denk aan kosten voor voer, stro, hooi,  
maar ook een dierenartsbezoek  
wanneer het dier ziek is. 

Natuurlijk willen we zichtbaar maken 
welke dieren geadopteerd zijn en door  
wie. Onder de foto van het dier komt  
de naam van de adoptant. 

Natuurspeelplaats
Een heerlijke plek voor alle 

kinderen om ongestoord te kunnen 
spelen in en met de natuur.

 Denk aan waterpoelen en water- 
pomp, stapels hout en boom-

stammen, plukfruit en 
vruchtdragende bomen. Zie hoe 

alles groeit en bloeit, maak er 
snoepjes van, ga picknicken en 

bouw eigen hutjes. 

Natuurboerderij De Brinkhorst en boerderijwinkel ‘t Brinkeltje
Wageningseberg 43,  Amersfoort
033-888 1780

Openingstijden:
dinsdag t/m zondag
14.00 - 17.00 uur

Voor meer informatie,
reserveringen en 
coronamaatregelen, 
bezoek onze website
www.natuurboerderijdebrinkhorst.nl
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