”Adopteer een dier’’ geeft jou de mogelijkheid om de kinderboerderij op een leuke en
originele wijze te steunen!

Wat is ”adopteer een dier” ?
De kinderboerderij biedt particulieren, bedrijven en scholen de mogelijkheid een dier te
adopteren. Dit is een leuke en nuttige manier om de kinderboerderij te steunen. De adoptant
draagt voor minimaal een jaar een deel van de kosten die een dier met zich meebrengt. Hierbij
kan je denken aan bijvoorbeeld de kosten voor voer en bodembedekking.
Een dier kan ook gedeeltelijk geadopteerd worden. Dit houd in dat het dier door meerdere
mensen samen geadopteerd kan worden tot het voor dat dier vastgestelde bedrag.
Zoek je een leuk en origineel cadeau? Natuurlijk is het ook mogelijk om een adoptiedier
cadeau te geven.
Voor bedrijven is het mogelijk om het dier volledig te adopteren en daarnaast een
reclamebord bij het betreffende dier te laten plaatsen. Neem hierover contact met ons op, wij
informeren u hier graag verder over.
Wat krijg je als adoptant?
De adoptie van het dier wordt vastgelegd door middel van een adoptiecertificaat. Daarnaast
komt een kopie van het certificaat op het adoptiebord te hangen.
Als er nieuws over het dier is, wordt de adoptant hiervan op de hoogte gesteld. Zo ontvangt de
adoptant een geboortebericht als het dier jongen heeft gekregen en waar mogelijk mag de
adoptant een naam bedenken voor de jongen. Natuurlijk kan de adoptant zijn adoptiedier(en)
altijd onder openingstijden bezoeken op de kinderboerderij, tenzij het dier om medische of
welzijnsredenen tijdelijk apart staat. Tot slot krijgt de adoptant minimaal 1x per jaar een
nieuwsbrief per e-mail over het wel en wee op de kinderboerderij.
Adoptiekosten per jaar
Voor ieder dier is een vast bedrag vastgesteld. Je kunt ook kiezen voor deeladoptie. Het is dan
mogelijk om zelf een bedrag vast te stellen voor een dier wat nog niet volledig geadopteerd is.
Hierbij is het dan ook mogelijk dat een dier door twee of meerdere personen geadopteerd
wordt voor de resterende delen.
Koe Loes
Koe Mirthe
Haflinger Maran (pony)
Kune Kune varken Roos
Kune Kune varken Iejoor
Kune Kune varken Pien
Herdwick schaap
Boergeit
Krielkip
Maran (kip)
Cavia
Franse hangoor (konijn)
Vlaamse Reus

€ 250,€ 250,€ 250,€ 150,€ 150,€ 150,€ 100,€ 100,€ 25,€ 25,€ 25,€ 25,€ 25,-

( het is mogelijk dat een of meerdere van bovenstaande dieren al geadopteerd is, een
medewerker kan u meer informatie geven over de actueel geadopteerde dieren )

Hoe kan ik een dier adopteren en hoe gaat dat in zijn werk?
Je kunt op de kinderboerderij terecht voor een adoptieformulier. Deze wordt dan samen met
een medewerker van de kinderboerderij ingevuld en getekend. Hierna kun je contant betalen
of het bedrag aan ons overmaken. Na ontvangst van de betaling wordt het certificaat naar je
opgestuurd of kan je het certificaat bij ons ophalen.
Tegen het eind van het jaar ontvang je vanzelf een brief of e-mail met daarin de vraag of je
jouw adoptie wilt voortzetten, een ander dier wilt adopteren of wilt stoppen als adoptant. We
vragen je wel actief op de brief te reageren. Als je niet reageert gaan we er vanuit dat je graag
adoptant bij ons blijft voor het dier dat je gekozen hebt. Als je iemand een adoptie cadeau
hebt gegeven krijg je ook een brief. Daarin vragen we je of je misschien dezelfde persoon
weer adoptant wil maken voor dat dier of dat je misschien nu zelf adoptant wilt worden.
Indien hier niet binnen 14 dagen op gereageerd wordt ontvangt de adoptant die de adoptie
cadeau heeft gekregen ook een brief om hem of haar te vragen of ze misschien weer voor een
jaar adoptant wil zijn.

Voorwaarden voor adoptie:
1. Het geadopteerde dier blijft ten allen tijden eigendom en op het terrein van de
kinderboerderij.
2. De kinderboerderij neemt de beslissingen over het welzijn, de gezondheid en het
geadopteerde dier.
3. De adoptieovereenkomst wordt aangegaan voor minimaal één jaar, en kan enkel
vroegtijdig beëindigd worden indien het dier komt te overlijden of om medische en
welzijnsredenen verkocht wordt. U krijgt dan de mogelijkheid om voor de resterende
periode een nieuw dier van hetzelfde diersoort te adopteren.

