Druk met dieren zijn ze bij
Wanneer is het
ergens nog drukker?

Boerderij Daalhoeve
Romeinse baan 200
6215 SK Maastricht (Daalhof)
Tel.: 043 – 3474786
www.daalhoeve.nl

17 december 2016
Kerstmarkt
Kinderboerderij Limmel

Kinderboerderij De Heeg
Maastrichterweg 2b
6228 XT Maastricht (De Heeg)
Tel.: 043-7370009 / 06 – 25 44 89 68
www.kinderboerderijdeheeg.nl

18 december 2016
Kerstwandeling Pietersheim
Aanmelden verplicht
28 december 2016
Windlichtjes maken
Kinderboerderij Limmel

Boerderij Oan Köbbes
Maasvelderweg 1
6229 XT Maastricht (Maasveld, Heugem)
Tel.: 043 – 3568700

18 januari 2017
Papier-maché dieren maken
Kinderboerderij Limmel

Activiteitenboerderij De Grubbe
Vijverdalseweg 1
6226 NB Maastricht (Vijverdal, Scharn)
Tel.: 088 – 5069470

25 januari 2017
Papier-maché dieren verven
Kinderboerderij Limmel

Kinderboerderij Limmel
Judeaweg 110a
6222 BW Maastricht
Tel.: 06 - 34 11 26 20
www.kinderboerderij-limmel.nl

1 februari 2017
Muziekinstrumenten maken
Kinderboerderij Limmel
8 februari 2017
Knutselen voor Valentijnsdag
Kinderboerderij Limmel

Kinderboerderij Pietersheim
Neerharenweg 12
3620 Lanaken (B)
Tel. 00 32 (0)89 712120

22 februari 2017
Trommeltje maken
Kinderboerderij Limmel

Dierenpark Maastricht. Gem. Maastricht
Dierenambulance Limburg Zuid
Francois de Veyestraat 9
6221 AB Maastricht
Tel.: 0900-4433224 (50 cpm)
www.dazwl.nl
Stichting Dier in Nood
http://dierinnoodmaastricht.nl

19 maart 2017
Smikkeldag
Kinderboerderij De Heeg
9 april 2017
Ponymiddag Aanmelden verplicht
Kinderboerderij De Heeg

Medw. Fauna Beheer.Gem.Maastricht
Fred Verseijden. Tel.: 043 - 3505313

17 april 2017
Paasactiviteit
Kinderboerderij De Heeg
7 mei 2017
Schaapsscheerfeest
Kinderboerderij De Heeg

De Dwaze Herder
Slakweg 5
6228 NB Maastricht
Tel.:043 - 4085762

Een borstelbeurt op
Kinderboerderij Limmel
= puur genieten!

Dierenpolitie. Tel. 144
www.144redeendier.nl
Animal’s Faith
Ankerkade 158 B
6222 NM Maastricht
Tel.:043-2043012
www.animalsfaith.nl

Drukwerk gesponsord door
Stichting Dier in Nood

Tel.: 043 – 3219941
www.cnme.nl

Waar blijven de insecten in de winter?

Dierenpolitie heeft succes in Europa

Bevers doen het goed in Limburg

Help mee opruimen!

. In de winter is er weinig voedsel en ook door
de kou gaan er veel insecten dood, maar zij
hebben wel al gezorgd voor eierpakketjes.
Die komen in het voorjaar uit.

De Nederlandse dierenpolitie werd in 2011
opgericht en sindsdien behandelt het
Openbaar Ministerie (OM) 60% meer zaken
van dierenmishandeling. Vóór invoering
kwam het OM 45 keer per maand in actie
voor dierenzaken, inmiddels is
dat 72 keer per maand.

Zo’n twintig jaar geleden doken de
eerste bevers op na 200 jaar
afwezigheid. Inmiddels zijn er ongeveer
500 bevers in heel Limburg.

Afgelopen september hebben vrijwilligers
van de kinderboerderijen in De Heeg,
Daalhof en Limmel meegeholpen tijdens de
start van de zwerfvuilcampagne
in Maastricht.

Lieveheersbeestjes kruipen weg en gaan in
winterslaap. Zij hebben een voorraad gemaakt
en brengen hun stofwisseling op een zo laag
mogelijk pitje. Hun ademhaling en hartslag
dalen. De trekvlinders Atalanta en
Distelvlinder vliegen gewoon
naar een ander land.
www.natuurmonumenten.nl/kriebelbeestjes-in-de-winter

Dat doet-ie anders nooit!
Veel kinderen zijn erg bang voor honden. Soms
heeft dat een reden zoals een hondenbeet
of een opspringende hond.
Het Sophia SnuffelCollege leert kinderen hoe ze
veilig met honden kunnen omgaan. Zo'n 100
vrijwilligers uit heel Nederland bezoeken
daarvoor met speciaal geteste honden de
laagste groepen van de basisschool. Zij leren
kinderen in 3 lessen de lichaamstaal van
honden begrijpen.
Je kunt ook online leren hoe je
met honden moet omgaan. Vraag
het SophiaSnuffelpakket aan
en verdien een SnuffelSticker.
Daarmee kun je
aan iedereen laten
zien dat je veilig met
honden kunt omgaan
en je hoeft er ook
niet voor weg
te rennen.
www.sophiasnuffelcollege.nl

Een dierenpolitie helpt niet alleen de dieren
maar brengt ook vaak mishandeling
bij mensen aan het licht.

Vroeger werd er veel op bevers gejaagd
vanwege hun pels, vlees en bevergeil.
Het vlees mocht namelijk in de
vastentijd wel gegeten worden omdat
de bever gezien werd als een waterdier.
Het bevergeil is een geurstof die de
bever vanuit twee klieren bij de anus
afzet op zelf gemaakte heuveltjes. Zo
laat hij weten waar hij leeft. Bevergeil
wordt gebruikt als smaakstof in vanille
ijs, parfum en sigaretten. In Canada en
in de Verenigde Staten mag op bevers
gejaagd worden. Hier mag dat niet.

www.facebook.com/dierenpolitie.limburg

www.zoogdiervereniging.nl

Grijze Roodstaartpapegaai mag
niet meer verkocht worden

Winkelen voor welzijn

Ook Zweden kent een dierenpolitie en in
België wordt de Dienst Dierenwelzijn
uitgebreid van 19 naar 30 banen.
Noorwegen en Bulgarije werken
eveneens aan de oprichting van een
speciale eenheid tegen dierenleed.

De Grijze Roodstaartpapegaai stond al op
de lijst van bedreigde
diersoorten, maar mag
sinds oktober 2016
niet meer verkocht
worden.
Van nature leven papegaaien in groepen of
paren. Ze zijn erg sociaal. Veel papegaaien
leven als huisdier in hun eentje in een kooi
en gaan daardoor vreemd gedrag vertonen.
Van pure verveling kunnen ze
zich helemaal kaalplukken.
Grijze Roodstaartpapegaaien
waren erg gewild omdat ze heel
goed geluiden kunnen nadoen.

‘Canilos’ is werkzaam op het eiland
Lesbos in Griekenland waar nog steeds
honden aan de ketting worden gelegd.
Dat mag niet in Europa. De mensen van
Canilos halen de honden niet naar
Nederland, maar werken aan verbetering daar. De naam “Canilos” is een
woordspeling op canis, het Latijnse
woord voor hond. “Kan-nie–los”.
Canilos heeft in Gulpen
een snuffelwinkel met
tweedehands spullen.
www.canilos.org/nl/

Ook ‘Paard in Nood’ is een
winkel begonnen in tweedehands
spullen en wel in Brunssum.
www.facebook.com/stichtingdoetgoed

Wil je ook meehelpen met het opruimen van
zwerfafval samen met ezels en pony’s?
Vraag informatie bij een van de drie kinderboerderijen. Kijk ook op
www.pickitup-maastricht.nl

Wist je …dat je bij Animal’s Faith terecht kunt om je hond te trainen angst voor vuurwerk te overwinnen? … dat goudvissen hun kleur verliezen als ze in een aquarium gehouden worden
dat te donker staat? Ze hebben daglicht nodig, maar moeten natuurlijk niet in de zon staan … dat sommige dieren weesjes adopteren? Eekhoorns doen dat bijvoorbeeld … dat er in
dierenvoer in blik 80 % water zit? Ook in de duurdere merken … dat een egel meer dan 5000 stekels heeft? En dat je egeltjes nooit melk mag geven? Daar worden ze ziek van.
Voor kattenbrokjes en water komen ze graag bij jou in de tuin op bezoek www.egelbescherming.nl ... dat de vogels in de stad veel harder moeten fluiten dan op het platteland?
Ze moeten over het verkeerslawaai heen fluiten om contact te maken met andere vogels … dat je de tuin niet helemaal ‘schoon’ winterklaar moet maken? Insecten vinden
een schuilplek onder een hoopje bladeren, dat je gewoon kunt laten liggen. En de vogels vinden er weer insecten … dat de opleiding voor blindengeleidehond 2 jaar duurt?
… dat je hardplastic doppen van flessen kunt brengen naar de kinderboerderijen in Limmel, Daalhof en De Heeg? De opbrengst daarvan gaat naar het
KNGF waar blindengeleidehonden worden opgeleid …
www.geleidehond.nl/steun-ons/acties/doppen-sparen/
.

