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Samenwerking op dierengebied in Maastricht 

 
CNME Maastricht en regio bouwt draagvlak voor duurzaam handelen door burgers van alle leeftijden, 
bedrijven en overheden te betrekken bij hun natuurlijke omgeving. Binnen een Groen Platform van het 
CNME, groene organisaties en de gemeente wordt vormgegeven aan een samenwerking rond natuur- 
en milieueducatie (NME) en duurzaamheid. Daar worden ook actuele ontwikkelingen in Maastricht en 
omgeving besproken, adviezen opgesteld, werkafspraken 

gemaakt en ontstaan er verschillende werkgroepen / 

projectgroepen. Zo is er bijvoorbeeld een actieve werkgroep 
Samenwerkende Dierenorganisaties die vanuit het CNME 
gecoördineerd wordt. 
 
Al jarenlang is er een intensieve samenwerking tussen het CNME 
en de verschillende organisaties die in Maastricht met en voor 
dieren werken. Dat zijn de kinderboerderijen in Maastricht (en 
een kinderboerderij in Lanaken in België), het dierenpark, de 
dierenambulance, de dierenwelzijnsstichting ‘Dier in Nood’, de 
dierenpolitie, faunabeheer gemeente Maastricht (de vroegere 
ongediertebestrijding) en een hondenpension met o.a. opvang en 
gedragstherapie. Al deze organisaties werken elk onder een 
eigen beherende instantie en vanuit een eigen doelstelling. De 
samenwerking omvat overleg, vervoer, uitwisseling dieren en 
materialen, educatieve activiteiten, informatiemateriaal en het 
bepalen van gezamenlijke standpunten. Al gelang het thema, 
worden daar ook hondenverenigingen, schaapskuddes of een 
trimsalon bij 
betrokken. 
 
Juist de verschillende doelstellingen, achtergronden, werkwijze en 
laagdrempeligheid van de verschillende locaties en organisaties 
waar met dieren gewerkt wordt, vergroot het bereik 

De samenwerkingspartners: 
 
 CNME Maastricht en regio 

 KB De Heeg (De Heeg) 

 Boerderij Daalhoeve (Daalhof) 

 Kinderboerderij Limmel 

 Activiteitenboerderij De Grubbe 
bij Vijverdal 

 Boerderij Oan Köbbes bij 
Maasveld in Heugem 

 Kinderboerderij Pietersheim in 
Lanaken (B) 

 Dierenpark in stadspark 
Maastricht (gemeente) 

 Dierenambulance Limburg Zuid 

 Stichting Dier in Nood 

 Afdeling Dierplagen & 
Natuurbehoud v.d. gemeente 
Maastricht 

 Dierenpolitie 

 De Dwaze Herder (restaurant met 
kinderboerderij) 

 Animal’s Faith 

van NME. De kracht van het werk is de onderlinge samenhang van beleid, voorlichting, informatie, 
educatie, zorg, recreatie en opleiding en training. In het vakblad voorjaar 2014 van de branchevereniging 
Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland (vSKBN) verscheen een artikel over deze samenwerking.  
www.kinderboerderijen.nl 
 
 

 
 

Altijd even bijpraten voor of na een overleg. V.l.n.r. Pauline Wolters (CNME), Fred Lück (kinderboerderij Limmel), Liz Wolting 
(Animal’s Faith), Marian van Keulen (Dierenambulance), Anita Kraft en Antonie Remmers (kinderboerderij Limmel). 

http://www.cnme.nl/?id=784&amp;t=c&amp;l=1&amp;c=root
http://www.kinderboerderijen.nl/
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De samenwerkingsterreinen 
 

Beleid 

 
In 1996 nam het CNME het initiatief met de gezamenlijke aanpak van het probleem afstandsdieren, 
anders dan honden en katten (*). In 1997 resulteerde een en ander in een gezamenlijk gedragen 
beleid, dat inhield dat het dierentehuis tegen vergoeding kleine huisdieren als konijnen en cavia’s 
opnam. Nadat het Dierentehuis geen kleine huisdieren meer opnam, heeft de Dierenambulance die 
taak op zich genomen en verder uitgebreid tot een laagdrempelige en goed bereikbare opvang. Er 
worden ‘tweedehands’ dieren en dierbenodigdheden verkocht. De ‘dump’ bij kinderboerderijen en 
dierenpark is merkbaar afgenomen. 

 
  Ook in 2015 zijn er ongeveer 60 kleine huisdieren als konijnen en cavia’s bij de dierenambulance 

opgevangen en ook weer herplaatst.. 

  Kinderboerderijen en Dierenpark verwijzen voor afstand en aanschaf van huisdieren naar 
opvangcentra en Dierenambulance. 

  Bij de Dierenambulance, kinderboerderij Limmel, De Heeg en Boerderij Daalhoeve zijn 
pensionmogelijkheden voor kleine huisdieren als konijnen en cavia’s. 

 
*De kinderboerderijen in Maastricht nemen geen dieren aan en vangen geen achtergelaten dieren op omdat zij een eigen 

dierenbestand hebben, de herkomst, de gezondheidstoestand en het karakter van de dieren niet kennen en in toenemende 
mate gebonden zijn aan regelgeving op het gebied van dierhouderij. 

 
Voorlichting en informatie 

 
Het traject van eensluidende voorlichting en informatie door en vanuit verschillende laagdrempelige 
locaties is zeer doelmatig. 

 
  Het CNME heeft gezamenlijke vernieuwende folders ontwikkeld over de meest gehouden 

gezelschapsdieren en een informatieve folder over het afstandsdierenbeleid. De 
huisdierenfolders zijn zo opgezet dat op de eerste blik direct duidelijk wordt of een bepaald 
dier wel of niet in een bepaalde situatie geschikt is. In alle folders is de link naar de natuur 
duidelijk met als achterliggende gedachte dat, als je niets over het origineel weet, je ook niet 
kunt weten hoe er met de huidige versie gehouden omgegaan moet 
worden. 

 
  Het CNME heeft de publieksfolder ‘Kinderboerderijen, 

dierenopvang en dierenpark in Maastricht’ 
samengesteld. De folder bevat informatie over de 
samenwerkingspartners en wordt jaarlijks bijgesteld. 

 
  Het CNME was betrokken bij het tot stand komen van 

het Maastrichtse Hondenbeleid en heeft ter 
gelegenheid van dat beleid de brochure ‘Doet u mij 
maar een hond’ ontwikkeld. 

 
  Het CNME heeft in 2002 i.s.m. de landelijke 

Kinderboerderijfederatie (nu vSKBN) ter gelegenheid 
van de Nationale Kinderboerderijendag een kookboek 
ontwikkeld met vleesrecepten en informatie over de 
verschillende keurmerken in de vleessector. Het 
kookboek werd landelijk op 300 kinderboerderijen 
verspreid. Eind 2015 is dit kookboek bijgesteld en 
gebruikt voor activiteiten op dierendag. 

 
  Van 2001 t/m 2006 heeft het CNME in samenwerking met de kinderboerderijen, dierenpark, 

asiel en dierenambulance een themakrant (de BoerderijKrant) ontwikkeld die op alle locaties 
waar bezoekers komen, tegen kopieerkosten verkocht werd aan bezoekers. De thema’s 
varieerden van huisdieren, boerderijdieren tot en met meer algemene thema’s als Dier-en- 
feest, Dier-en-taal. Bij ieder thema werd teruggekoppeld naar de natuur en/of de oorsprong 
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van (landbouw)huisdieren. De boerderijkranten zijn herschreven tot themaboekjes en worden 
gebruikt voor spreekbeurten en als achtergrondinformatie bij lessen. 

 
  Medio 2008 werd gestart met een gezamenlijk kwartaalblaadje 

‘Druk met Dieren’ met seizoensgebonden informatie,  
wetenswaardigheden, actualiteiten en een activiteitenrubriek. 
Het blaadje brengt dierenwelzijn, dierenopvang en specifieke 
thema’s vanuit de partners onder de aandacht. Het drukwerk 
wordt gesponsord door stichting Dier in Nood en het wordt 
verspreid op plekken waar veel bezoekers komen 
(kinderboerderijen e.d.) en wordt digitaal verspreid (bv.scholen). 

 

  In 2011 werd het Druk met Dieren Plaatjesboek opgezet. Op 6 
kinderboerderijen (incl. kinderboerderij Pietersheim), dierenpark, 
dierenambulance en asiel konden ouders met kinderen terecht 
om plakplaatjes voor het boekje te verdienen. Ieder antwoord op 
de vragen in het boekje leverde een plakplaatje op. De vragen 
hadden betrekking op de dieren op een locatie en/of op een ‘hot 
item’, zoals vlees. De actie is beoordeeld door de landelijke 
kinderboerderijorganisatie SKBN als goed educatief voorbeeld 
van goede samenwerking door organisaties die met en voor dieren werken. Het drukwerk 
werd gesponsord door stichting Dier in Nood. 

 
  Afdeling Dierplagen & Natuurbehoud van de Gemeente Maastricht draait al weer geruime tijd 

mee in de samenwerking. Veel informatie over lastige, minder lastige en zelfs smakelijke 
beestjes tijdens ’Kriebelfeestjes’ en andere CNME publieksactiviteiten. 

 
  Het CNME heeft in 2014 advies gegeven over een mogelijk 

dierenparkje bij het United World College in Maastricht. 
 

  In 2015 en 2016 werd het CNME betrokken bij de advisering 
van de inrichting van het Dierenpark in het kader van de 
herinrichting van het terrein van de Tapijn kazerne. 

 
  In 2016 heeft het CNME i.s.m. Dierenpark Maastricht, 

Vogelwerkgroep van IVN-Maastricht en Vogelwacht Limburg 
informatieborden ontwikkeld over vogels in en buiten de 
volière in het stadspark. Hierdoor worden bezoekers 
‘getriggerd’ ook belangstelling te krijgen voor de vogels in de 
vrije natuur. Het is tevens een opstap naar allerlei activiteiten 
over vogels in het stadspark. Omdat Vogelbescherming 
Nederland  www.vogelbescherming.nl het een mooi project 
vond, mocht hun logo ook op de borden. Het project werd 
financieel mogelijk gemaakt door Duckrace. 

 
Educatie 

 
Voorlichting en informatie liggen dicht bij educatie maar er is een wezenlijk verschil: informatie en 
voorlichting brengen kennis over, educatie is een proces dat gericht is op vorming van mensen. 

 
  Op Boerderij Daalhoeve worden schoolkinderen van groep 1 t/m 8 tijdens verschillende 

lessen op verschillende niveaus in contact gebracht met dieren. Het lesaanbod varieert van 
kennismakingslessen tot een les over de boerderijdieren (groep 7 en 8), waarbij de kinderen 
het verschil tussen de kwaliteit en de kwantiteit van een dierenleven: respectvol omgaan met 
dieren, ook al eten we ze op. 

 
  Het CNME coördineert, naast het eigen lessenaanbod, ook dat van overige natuur- en 

milieuorganisaties voor het Primair Onderwijs in Maastricht en regio en plaatst het op 
www.cnme.nl/nmegids2 . Boerderij Oan Köbbes bij Maasveld in Heugem biedt een 
schoolprogramma aan dat i.s.m. het CNME is ontwikkeld. Tijdens deze dierverzorgingsles 

http://www.vogelbescherming.nl/
http://www.cnme.nl/nmegids2
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worden schoolgroepen (groepen 5 en 6) door mensen met een beperking begeleid. Daarnaast 
biedt deze boerderij nog een aantal verschillende CNME zelfdoelessen aan, evenals de 
activiteitenboerderij De Grubbe van Vijverdal. Op deze manier hoeven de scholen niet kris 
kras door de stad om alleen in Daalhof een les te kunnen volgen. De Dierenambulance biedt 
scholen de mogelijkheid voor een bepaalde tijd dieren in de klas te hebben, met gebruik van 
educatief materiaal dat door het CNME is ontwikkeld. Het is moeilijk de groepen 7 en 8 van 
het Basisonderwijs bij huisdierprojecten te betrekken. Enerzijds omdat zij meer dan genoeg op 
hun programma hebben staan en er een breed scala aan NME activiteiten voor die groepen 
wordt aangeboden en anderzijds omdat het vervoer vaak een probleem is. Gebleken is dat 
gastlessen (lessen die op school worden aangeboden) bij de school goed aanslaan. Met 
name projecten als een les huisdieren voor groep 6 – 8. 

 
  Het project ‘Maastrichts graan voor Maastrichtse kinderboerderijen’ 200 kg. graan per maand, 

afkomstig van een hamsterleefgebied, wordt gemalen in de Torenmolen van Gronsveld en 
vervolgens gevoerd aan de varkens van de kinderboerderijen van Daalhof en Maasveld. De 
mest gaat naar moestuinen en het vlees via de boerderijwinkel naar Maastrichtse burgers. 
Het blad ‘Zeldzaam Huisdier’ van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen besteedde aandacht 
aan dit educatieve project omdat op Boerderij Daalhoeve daartoe Bonte Bentheimers gefokt 
worden, een zeldzaam huisdierras. 

 
  Medewerker Faunabeheer van de gemeente Maastricht biedt zijn schoolactiviteiten aan via de 

digitale NME-gids vanaf schooljaar 2012/2013. 
 

  Bij de CNME lessen over huisdieren, die op 
school gegeven worden, worden de 
benodigde konijnen en cavia’s opgehaald 
bij de kinderboerderijen in de buurt van de 
school. Dat stimuleert de school en de 
kinderen ook om bij die kinderboerderij op 
bezoek te gaan. 

 
 Op 24 september 2016 namen de 

kinderboerderijen in Limmel, De Heeg en 

Daalhof deel aan de kick-off van de 

Maastrichts zwerfvuilactie, gecoördineerd 

door het CNME. 
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Recreatie 

 
Educatie bestaat vaak bij de gratie van recreatie. Dit gaat met name op voor publiekstoegankelijke 
locaties zoals de kinderboerderijen en het dierenpark, maar het effect wordt ook bereikt met excursies, 
wandelingen en speurtochten. In een laagdrempelige en ongedwongen omgeving staan bezoekers 
open voor nieuwe indrukken en worden educatie en informatie als vanzelf opgepikt. 

 
  Een ‘doe-dag’ Draken en Slangen door 

CNME/Dierenambulance op de Natuurtuinen 
Jekerdal van het CNME informeert bezoekers over 
het houden van exoten als hagedissen, amfibieën en 
slangen. Ook hier is het uitgangspunt de link naar de 
natuur en ‘Bezint eer ge begint’. Activiteiten voor jong 
en oud. 

 
  Het CNME heeft in 2001 samen met de 

dierenambulance, kinderboerderij, een 
hondenvereniging e.a. een hondenwandeling rondom 
de Beatrixhaven ontwikkeld. Een wandeling, waarbij 
van alles te beleven is in de cultuur en natuur van de 
landgoederenzone. Door activiteiten onderweg leert 
de hondeneigenaar het een en ander over het gedrag 
van de eigen hond. Het wandelboekje bevat verder 
recepten met planten uit de natuur en overige 
wetenswaardigheden. 

 
  In 2006 vierde het Dierenpark haar 50-jarig bestaan. 

Het feest werd georganiseerd en uitgevoerd in samenwerking met het CNME, de 
kinderboerderijen en de Dierenambulance. Voor jong en oud was er van alles te doen en te 
beleven. Een paar duizend mensen kwamen op bezoek. 

 
  Het CNME heeft met name voor de Dierenambulance verschillende themadagen met 

bijbehorend educatief materiaal ontwikkeld en uitgevoerd zoals een Vogelhelpmiddag en een 
Lentemiddag over wel of niet ingrijpen in de dierenwereld van de stad (‘Lenteperikelen in de 
stadsnatuur’). 

 
  Tijdens de festiviteiten t.g.v. het 10-jarig bestaan van de Dierenambulance in 2007, was het 

CNME aanwezig met kinderactiviteiten en informatie over huisdieren evenals bij de 
heropening van de kinderboerderij in Limmel in maart 2015. 

 
  Op 30 mei 2010 verzorgden de dierenorganisaties een gezamenlijke presentatie tijdens de 

grote Dag van het Park in het Jekerdal. 

 
  Tijdens het Nationale Kinderboerderijenweekend is i.s.m. het CNME een open dag over 

voedsel verzorgd op de kinderboerderij in Limmel. 
 

  Het CNME organiseerde van oudsher regelmatig een ‘Hondendag’ op de kinderboerderij in 
Daalhof met tal van activiteiten voor jong en oud. Behalve de Dierenambulance werkten ook 
andere relevante organisaties zoals hondenverenigingen, de Dierenbescherming, een 
blindengeleidehondenschool mee en werden doe-activiteiten aangeboden. In 2010 is voor de 
eerste keer een hondendag in de wijk Malberg georganiseerd in samenwerking met 
Buurtplatform Malberg, Stichting trajekt en OBS Het Palet. 
’s Morgens verzorgde de Sophia Vereeniging een ‘Snuffelcollege’ voor de onderbouwgroepen 
en het CNME een les over honden voor midden- en bovenbouwgroepen. 
’s Middags waren er tal van publieksactiviteiten in de natuurspeelplaats van de Groene Wig, in 
samenwerking met een hondenvereniging, de dierenambulance en een trimsalon. Deze 
combinatie van school, buurtwerk en natuurspeelplaats werd zeer druk bezocht en lijkt een 
goede greep zijn om de ‘boodschap’ te brengen. Nu worden vanaf 2012 regelmatig 
hondendagen verzorgd voor verschillende instanties, zoals ook voor scholen. 
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  Tijdens Festa Natura op 8 september 2013 is er een activiteitenstand met thema ‘konijn’ 
ontwikkeld namens de samenwerkende dierenorganisaties. Alle facetten van dit meest 
gedumpte huisdier werden belicht, uitgaande van natuurlijk gedrag. Van knuffeldier tot ‘konijn 
met pruimen’. In mei 2014 is dit succes herhaald op het Lentefeest van Natuurmonumenten 
op fort Sint Pieter in Maastricht. Op 8 mei 2016 vond tijdens de Duckrace een drukbezochte 
voorlichtingsdag plaats in het dierenpark in het 
stadspark, waarbij weer alle facetten van de 
konijnenhouderij werden belicht. Boerderij 
Daalhoeve verkocht bitterballen van konijnenvlees. 
Boerderij Oan Köbbes organiseerde een race “hoe 
hard rent een konijn’. De dierenambulance was 
aanwezig met opvangkonijnen en een knuffelstal. 
Kinderboerderij Limmel verzorgde een workshop 
konijnenspeeltjes. Een fretteerder had het druk om 
alle vragen te beantwoorden en er was een 
prijsvraag over konijnen. Het is waarschijnlijk de 
laatste keer dat er een soortgelijke publieksactiviteit 
in het dierenpark georganiseerd wordt omdat het 
dierenpark een transformatie krijgt naar een 
volgens laatste inzichten van dierenwelzijn 
ingericht hertenpark. Inmiddels is het project 
‘Knijnskroam’ opgenomen in de databank van de 
vSKBN. 

 
  Kinderboerderij Limmel deed i.s.m. het CNME op 19 september 2015 en 21 september 2016 

mee met een European Open Day, een initiatief van de European Federation of City Farms 

(EFCF). www.cityfarms.org  
 

Zorg 

 
Natuur- en milieueducatie is ook: samenwerking, zorg, aandacht en respect voor elkaar, zorg voor 
materialen, zorg voor dieren en planten. Het is inmiddels genoegzaam bekend dat met name contact 
met en zorg voor dieren de gezondheid van mensen bevordert en zeer positieve therapeutische 
effecten heeft. 

 
  Het sociale contact en de laagdrempelige sfeer op kinderboerderijen en bij de 

Dierenambulance blijkt ook een belangrijke drijfveer te zijn om zich als vrijwilliger in te zetten. 
Kinderboerderijen en dierenambulances bieden een veilige omgeving voor therapeutische 
stageplekken. 

 
  Het CNME coördineert de jaarlijkse ‘Kikkerdril-dagen’ vanuit de verschillende locaties 

(kinderboerderijen en dierenambulance). Ouders 
met kinderen mogen in het voorjaar kikkerdril en een 
verzorgingsschema afhalen en thuis verzorgen. Na 
afloop worden de kikkertjes weer teruggebracht naar 
het afhaaladres. 

 
  Sinds 2015 werd de ‘ nagelstudio’ georganiseerd op 

kinderboerderijen en bij Dierenambulance. Baasjes 
mogen op de verschillende locaties langskomen om 
gratis nagels van konijnen en cavia’s te laten 
knippen. Ze kunnen ook leren het zelf te doen. 

 
  De Dierenambulance bezoekt verschillende zorgcentra voor aai- en knuffelprojecten. 

 
  Zorgcentra bezoeken de verschillende kinderboerderijen en het Dierenpark. 

  

http://www.cityfarms.org/
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  In samenwerking met het CNME zijn een vlindertuin op kinderboerderij De Wieringenberg en 
een kleine diertjeshotel op de boerderij van Maasveld gerealiseerd. 

 
  In het kader van de Kinderboekenweek (thema dieren) in 2006 waren CNME en 

Dierenambulance in de Bonbonnière aanwezig met voorlichting over huisdieren met name 
over tamme ratten. 

 

Een lange traditie van opleiding, vorming, training 

 
Op de meeste locaties waar met dieren wordt gewerkt, zijn vrijwilligers werkzaam. Het CNME, de 
kinderboerderijen, de dierenambulance en het asiel bieden mogelijkheden voor taakstraffen, re- 
integratie-trajecten, vrijwilligerswerk en (ook maatschappelijke en therapeutische) stages. 
Vrijwilligerswerk is een belangrijk instrument om mensen van alle leeftijden te betrekken bij het werk 
en het draagvlak te vergroten. Daarnaast biedt het mensen een zinvolle tijdsbesteding en vaak een 
waardevolle aanvulling op een cv. Niettemin komen er vaak mensen op af met een verkeerd beeld 
van het werk of die te emotioneel bij dieren betrokken of onervaren zijn. Er is behoefte aan vrijwilligers 
die breed inzetbaar zijn, die bereid zijn kennis op te doen en die wellicht een achtergrond hebben die 
bij het werk ingezet kan worden (kunst, cultuur, sport e.d.). Het samenwerkingsverband heeft 
regelmatig bijeenkomsten, lezingen en overige activiteiten georganiseerd 

 
  Het congres van de European Federation of City Farms (EFCF) in Maastricht (1996) heeft, 

naast NME, in het teken gestaan van bovenstaande samenwerking. Het CNME heeft tijdens 
gastlessen bij het IPC-dier in Barneveld, waar opleidingen op het gebied van dieren worden 
verzorgd, een cursusmodule samenwerking verzorgd. Ook tijdens regionale en landelijke 
themadagen is deze samenwerking en ook het voorkomen van struikelblokken daarin, 
regelmatig aan bod gekomen. 

 
  Het CNME heeft in 1998 een cursus voor kinderen over honden georganiseerd op 

kinderboerderij De Wieringenberg i.s.m. Stichting Trajekt en een hondenvereniging. 
 

   In 2001 heeft het CNME in samenwerking met de 
kinderboerderijen en het asiel een gezamenlijke 
cursus / wervingscampagne ‘Mens, dier en 
activiteiten’ opgezet om vrijwilligers te werven, hen 
kennis te laten maken met het werk en een reëel 
beeld te verschaffen van dat werk. Doel was ook: 
selectie, zowel door de vrijwilliger zelf als door de 
organisaties. Gestreefd werd ook naar het in huis 
halen van mensen met een bepaalde expertise, 
achtergrond of kennis, die anders niet op deze 
locaties af waren gekomen. 

  
 Eind februari 2016 vond een vrijwilligerswervings-

avond plaats bij het CNME. Vertegenwoordigers van 
acht dierenorganisaties hielden tijdens een 
PowerPointpresentatie een pitch over hun werk, 
waarna speeddates plaatsvonden. Ook na deze 
avond weten aspirant vrijwilligers de weg naar het 
CNME/dierenorganisaties te vinden. Een hand-out 
van de genoemde PowerPoint presentatie geeft de 
eerste informatie. 

 
  In 2005 heeft het CNME een voorlichtings/discussieavond ‘Uit het oog, uit het hart’ 

georganiseerd voor de vrijwilligers van de Dierenambulance over het afstandsdierenbeleid en 
de emoties die rond de dood van een dier spelen. 

 
  De dierenambulance heeft in 2013 voor haar vrijwilligers en voor die van de overige 

dierenorganisaties een cursus EHBO voor Dieren georganiseerd van de Sophia Vereeniging. 
 

 In 2014 heeft het CNME i.s.m. kinderboerderij De Heeg de module Huisdieren van de cursus 
Jeugdbegeleiding Natuureducatie van het IVN verzorgd.  
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  Het Natuurhistorisch Genootschap Limburg, IVN- Maastricht en 
het CNME Maastricht en regio organiseerden op donderdag 5 
februari 2015 een lezing over dierenwelzijn. Henny van Rij, 
deskundige op het gebied van dierenwelzijn en dierethiek en 
conservator van het virtuele Dierenmuseum 
(www.dierenmuseum.nl) ging in op een aantal 
dierenwelzijnszaken die veel mensen bezig houden. De 
Maastrichtse dierenorganisaties namen deel aan de 
voorbereiding en discussies. 

 
  In het kader van de tweedaagse  www.yes- conference.org  van 

het United World College (UWC) groeven de studenten eind 
november 2015 een modderbad voor de varkens. Tevens 
verzorgden zij knutselactiviteiten. 
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