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Kronenburgerpark
Dieren komen en gaan
Op 26 juni kwam de bok van het ras
Nederlandse Landgeiten, Joep van de
Leliaard, bij ons in de wei.
Er lopen al twee geitjes van dit ras, Mette
en Nora, het is dus Nora geworden, en de
wens was ook een bok er bij te zetten.
Joep, geboren in 2010, paste zich wonderwel aan, bleek zachtaardig en was een echte aanwinst in de dierenweide.
Tot een van de dierenverzorgers hem op
een zondagochtend, 26 juli, met opgezwollen maag en verstijfd van de pijn vond in de
dierenweide.
Die dag hebben we er alles aan gedaan te
ontdekken wat er met hem aan de hand

was, samen met de dierenarts, hem ontlucht en geneesmiddelen toegediend.
Het heeft niet mogen baten. In de nacht
naar maandag is hij dood gegaan.
Naar de oorzaak van zijn dood is gezocht,
maar er is geen zekerheid gekomen.
Blijft de dringende vraag aan de bezoekers
de dieren niet te voeren of zo ja , met mate.
Naar een nieuwe bok wordt weer gezocht
en zal binnenkort wel weer komen, hopelijk voor een lange tijd. Deze geiten kúnnen
heel oud worden. Wel rond dertig jaar. Ook
de eenden en zwanen in de vijver krijgen te
veel gevoerd. De zwanen worden door de
dierenverzorgers gevoerd. Maar de eenden krijgen zo veel brood dat ze lui worden

en alleen nog maar jagen op de vrouwtjes
met soms te veel hectiek bij de eenden.
Nogmaals dus het dringende verzoek de
dieren niet of heel weinig te voeren.
De jonge zwanen zijn inmiddels vervoerd
naar een nieuwe eigenaar.
Zij zwemmen nu in een vijver bij een huis in
het Midden-Oosten. Zwarte zwanen komen
van origine uit Australië. Van de warmte
kunnen zij dus genieten.
Wij bereiden ons voor op herfst en winter.
Laat in de winter zullen de geitjes Mette en
Nora gedekt worden.
In het voorjaar 2016 verwachten we dus
lammetjes.
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