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Kronenburgerpark
Ze staan nu in de weide, twee blikvangers,
de Nederlandse Landgeiten, Mette, het
bruine, en N….. , het wit/grijze geitje. Mette
is twee jaar en het wit/grijze, nog naamloze geitje één jaar. Voor haar zoeken we nog
een naam. Die naam moet beginnen met
een ‘N’. Van stamboekdieren is de eerste
letter van hun naam voorgeschreven.
Misschien heeft iemand van de Marikenlezers een goed idee voor een naam.
Laat het maar weten. Dat kan op onze site
www.kronenburgerpark-nijmegen.nl, per
telefoon (06 30 73 14 81) of vertel het aan
een dierenverzorger in het park. Op het infobord zal dan te lezen zijn als er een naam
is gekozen.

Deze geitjes zijn nog in de groei. De volgende jaren zullen ze nog groter en robuuster
worden. De bok die binnenkort komt, is al
gecastreerd. Er staan dan vijf geiten en vijf
herten in de weide. Dat is een mooi aantal
om het gras kort te houden en ook nog genoeg voedsel te hebben. Natuurlijk worden
de dieren door ons ook bijgevoerd. Vooral
Froukje, het Toggenburgergeitje, vereist
extra kwaliteitsvoer en extra zorg. Zij is niet
meer jong en wordt vaak geplaagd door
kleine kwaaltjes.
Nog steeds wordt door bezoekers veel te
veel brood gevoerd. Op het hek rond de
weide komen bordjes met een verbod hierop. Nogmaals graag aandacht hiervoor,
er is genoeg gezond groenvoer dat wel

gegeven kan worden en ook plezier verschaft bij het voeren. Door het hek heen
eten de dieren de blaadjes uit de hand.
Een verhaal apart is het grote konijn, de
Vlaamse Reus. Sinds zijn kameraadje dood
is, zoekt hij veel contact met de andere dieren, meer en meer met de hertjes. ‘Hij heeft
een probleem, hij denkt soms dat hij een
hert is’, zei laatst een bezoeker. Het is beter voor hem een nieuwe makker te zoeken.
Maar dat is lastig. Meer konijnen dan twee
is niet de bedoeling. Over dit probleem
wordt nog nagedacht.
Suggesties voor een naam van het wit/grijze geitje worden met belangstelling tegemoet gezien.
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