Hoefzoe
Tips en regels over de omgang met onze dieren.
Algemeen:
- Omgang met onze dieren mag alleen onder toezicht van een begeleider van D’n Hoef. Altijd
je handen wassen nadat je bij de dieren bent geweest.
- De dieren van D’n Hoef zijn om van en mee te leren:
o Vanuit de biologielessen
o Om te leren met een ander om te gaan (vanuit respect)
o Om te leren hoe je voor een dier zorgt
o Om minder bang te zijn
o Om lekker buiten bezig te zijn, dat is goed voor je hersenen en je lijf
Honden:
- Nooit een hond benaderen zonder toestemming van een begeleider van D’n Hoef.
- Ook onze honden kunnen bijten!! Met name Olleke en Boetsie hebben dit vaker gedaan.
- Voeren en snoepjes geven is alleen onder toezicht van een dierenverzorger.
- Wandelen gebeurt alleen met een begeleider van D’n Hoef met een dubbele lijn.
- Als er vreemde honden in de buurt komen moet je de hond laten zitten en afstand bewaren.
- Blaffend gedrag negeren, dus voorbijlopen. Ook al was je van plan erheen te gaan. Dit is voor
de rust en de dieren.
- Als een hond aan de lijn trekt tijdens het wandelen, draai je dan om.
- De commando’s die ze hier kennen zijn: kom hier, hok, zit en poot.
- Ze mogen niet tegen mensen opspringen. Mocht dit toch gebeuren keer dan je rug naar ze
toe.
- Xam en Boetsie niet bij elkaar zetten omdat ze dan kunnen vechten.
Alpaca’s:
- Sammy, Dante en Rick rustig benaderen na toestemming van dierenverzorger.
- Alpaca’s zijn kuddedieren en houden niet van knuffelen.
- Hou ze bij elkaar dan voelen ze zich veilig.
- Heb geduld met het halstermak maken dan kan er uiteindelijk wel mee gewandeld worden.
- Dante en Rick zijn jonge speelse hengsten, let op dat zij in hun enthousiasme niet op of tegen
je aanspringen.
- Voeren is alleen toegestaan door een dierenverzorger.
- De dierenverzorgers zorgen ervoor dat de alpaca’s overdag in de juiste wei staan. Je kunt
vragen aan de begeleiding of je mag helpen.
- Je kunt met de alpaca’s in hun eigen wei of in de rijbak een parcoursje lopen. Je kunt er ook
mee naar het bos.
Konijnen:
- Let op! Ook een konijn kan bijten. Zeker vrouwtjes vertonen nog wel eens
nestbeschermingsgedrag.
- Hanteren is van boven. In het nekvel beet pakken en vervolgens met je andere hand de
onderkant ondersteunen.
- Nooit een nestje met jonge konijntjes aanraken, de moeder zal ze dan waarschijnlijk niet
meer accepteren en ze daardoor gaan bijten. Pas als ze uit hun nest lopen en de oogjes open
hebben mogen ze handtam gemaakt worden.
- Je kunt met de konijnen een parcoursje lopen of ze leren springen.
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Cavia’s:
- Cavia’s bijten zelden maar er zijn altijd uitzonderingen. Blijf alert!
- Hanteren: omsluit de cavia met beide handen en til deze dan van onderuit op. Let op als een
cavia valt breekt deze zijn heup omdat die tegenstelling tot bijvoorbeeld een konijn geen
spieren heeft om deze sprong op te vangen.
- Ben bij cavia’s erg alert op de hygiëne, deze staan er om bekend dat zij schurft over kunnen
brengen op de mens(zoönose), dus extra handen wassen.
Geiten:
- Onze geiten zijn halftam, dat betekent dat ze wel mee mogen wandelen na overleg met de
dierenverzorger, maar dat ze dit niet altijd meewerkend doen.
- Onderling bokken de geiten naar elkaar, maar het is niet onwaarschijnlijk dat ze dit ook naar
een mens zouden kunnen doen.
- Zonder toezicht mogen er dus ook geen cliënten in de wei.
- Ook zijn ze erg brutaal als het om eten gaat, let daarom op als je met iets eetbaars de wei in
gaat!! Ze zijn geneigd dit van je te roven.
- De geiten worden in de dagbesteding naar buiten en ’s avonds door de kinderen van de
groep naar binnen gebracht.
- Je kunt met de geiten een parcoursje lopen.
Kippen:
- We hebben gekozen voor het kippen ras Brahma omdat deze rustig en groot zijn ( moeilijkere
prooi voor de vos).
- We hebben ook zijdehoentjes. Deze zijn goed te hanteren.
- Overdag laten we ze uit de ren. Ze lopen dan los rond. De dagbesteding laat ze in de ochtend
naar buiten. De groep zet ze ’s avonds binnen. Als dat niet lukt moet de groep dit melden aan
de dierenverzorger.
Paarden:
- We hebben 8 paarden en 1 daarvan is drachtig en dat is Lilly dus benader haar rustig en
behandel haar rustig. Ook Maysha is een nieuwe in ons midden en dat betekent dat je ook
met haar rustig aan moet doen. Geef haar de tijd en dan helpt ze wel mee.
- Wanneer je met een paard gaat wandelen kijk altijd eerst naar het gedrag in de wei, de
poetsplaats of de stal (doet hij raar, zijn er afwijkingen).
- Ga daarna rustig de wei of stal in en doe voorzichtig een halster bij hem om. Loop altijd links
van je paard.
- Kijk dan ook meteen hoe het dier loopt( loopt hij mank of hinkelt hij).
- Als je dan met het paard bij de weide komt doe dan het stroomdraad eraf en ga dan met je
rug naar de plek toe waar het draad aan vast zit. Doe dan als het paard er door heen is draai
dan terug en doe hem weer dicht.
- Als je hem daarna weer terug de stal in brengt draai dan een rondje in de stal en doe de
halster af en sluit daarna de stal weer terug.
- In de ochtend zet de dierenverzorger de paarden rond 930 uur buiten en ’s avonds ook weer
binnen rond 1700 uur. Mochten er cliënten zijn die mee willen helpen, dan kunnen ze dit aan
de dierenverzorger vragen.
- Paarden worden maximaal 3x per dag ingezet. Tussen de sessies zit minimaal 1 kwartier rust,
zodat ze even in de bal kunnen rollen/ grazen.
- De haflingers wonen in de Hoefzoe op nummer 3, de rest op nummer 5 in de stallen.
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Loopeenden:
- Ga nooit zonder begeleiding de eenden los laten.
- Als je de eenden los laat, dan altijd eerst kijken hoe ze zijn: is er niks geks?
- Ga dan samen met je begeleider de eenden los laten.
- We hebben 5 loopeenden en ook bij deze: ga ze niet opjutten doe het rustig aan met de
eenden.
- Je kunt met de eenden in hun eigen wei een parcoursje lopen.
Ezel en Muildier:
- We hebben een ezel, Sjimmie, en ook bij deze: benader hem rustig.
- Vraag altijd eerst toestemming aan de begeleiding.
- Ons Muildier heet Toby en bij hem moet je ook rustig aan doen. Hij vindt het niet fijn als je
heel dicht achter hem aan loopt. Ook als je met hem lang stil blijft staan vindt hij dat niet
leuk. Ga dus ook voorzichtig met hem om.
- Ezels stoppen als er iets aan de hand is. Stel ze dan gerust, ga ze nooit met een stok of zweep
slaan!
- Je kunt met de ezels een parcoursje lopen in hun eigen wei of in de rijbak.
Katten:
- We hebben een aantal katten en je kunt ze gerust aaien maar benader ze dan wel rustig.
- Bij 1 kat kan je beter je afstand houden. Je kunt hem wel aaien maar vindt dat niet altijd fijn
en hij kan soms lelijk uithalen. De kat die we bedoelen is een lichtere versie van tijger en ze
heet Luna.
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