Wat te doen als je bent ingeroosterd?
Betreden van de dierenweide:
−
−
−

als je naar binnen gaat zorg ervoor dat er niet een geit of schaap ontsnapt. De kippen lopen
geregeld in en uit, dus als er daar van ontsnappen is dat niet erg, die komen vanzelf terug als ze
honger krijgen.
zorg ervoor dat je het hek op slot doet, zodat er niet zomaar spontaan mensen binnen kunnen
komen, er kunnen dan dieren ontsnappen.
leg je spullen, tas, evt. jas, enzo in de beheerdersruimte. Het beste is je spullen op te hangen aan de
kapstok, of in ieder geval op hoogte te leggen, beter niet op de grond zetten, die kan vies zijn en de
geiten kunnen er aan peuzelen als ze per ongeluk toch binnen komen.

Hygiene:
−
−
−
−

doe zoveel mogelijk werk met werkhandschoenen aan, deze vind je in verschillende maten in een
doos, in de kast, opslagruimte.
als je dit niet prettig vindt of soms toch dingen met de hand wilt doen, zorg er dan voor dat je goed je
handen wast als je klaar bent.
voor het drogen van de handen gebruik je de papieren handdoekjes die links van het aanrecht
hangen.
kom niet met vieze handen (na aaien geiten, verwijderen poep, schoonmaken voederbakken etc)
aan je gezicht of mond.

Dierenverblijf bestaat uit:
−
−
−

beheerdersruimte: we hebben geen beheerder, maar zo noemen we de ruimte wel die je als eerste
binnengaat, met het keukenblok en de wc.
opslagruimte: staat het voer, al het gereedschap en het stro en hooi
de stal bestaat uit het gedeelte voor de kippen en de kleine geitjes en het geiten/schapen gedeelte.
De kippen en kleine geitjes mogen wel in het geiten/schapen gedeelte, maar de grote geiten niet in
het kippengedeelte. Tussendeur tussen de 2 stallen altijd dicht laten zitten, of heel snel erin en eruit.
Komt er toch een grote geit in het kippengedeelte dan jaag je haar eruit en maakt de tussendeur
dicht.

Dieren:
Voeren en water geven:
Op de voedertonnen in de opslagruimte vind je het voer voor de dieren. Let erop dat je die altijd afsluit
ivm de muizen.
Schapen:
- schapen met een beetje voor in de sluis lokken, (mocht deze gesloten zijn: de sleutel vind je in het
sleutelkastje binnen)
- het voer (hoeveelheid: zie streep op maatbeker) op de deksel van de voer ton doen en de schapen
daar het voer van laten eten met de sluis dicht.
- Donder slobbervoer geven in groene voederbak
Geiten:
- De twee voederbakken van de geiten buiten gescheiden van elkaar zetten
- een schep geitenvoer halen (hoeveelheid: zie streep op maatbeker) over de twee bakken verdelen,
zodat brutale gieten niet alle voer alleen opeten.
−

de schapen en geiten eten gescheiden omdat het voer voor de geiten schadelijk is voor de schapen,
maar andersom niet. Geiten hebben koper nodig voor hun gezondheid en dat zit dus in de
geitenkorrels. Deze hoeveelheid koper is echter voor de schapen te veel van het goede en kan

schadelijk zijn voor ze zijn.

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

.
Hooi
vul de ruif buiten met hooi (dat groenige gedroogde gras, niet het gele stro), dat vind je ook in de
opslagruimte (achter de deur naar de kippenstal).
Je neemt 1 of meerdere “plakken” van het hooi. 1 baal hooi bestaat uit min of meer losse plakken
hooi, dat zie je vanzelf. De ruif mag goed gevuld zitten, soms betekent dit dat je 4 a 5 plakken hooi
aan moet vullen. Andere keren maar 1 of 2.
gooi het hooi dat in de lade eronder is gevallen terug in de ruif en ook het nog schone hooi dat op de
grond ligt. Dat kunnen ze nog prima eten.
Water geven:
waterton van de geiten en schapen leeg laten lopen bij het kraantje. (In de winter als het water is
afgesloten, het water bij de rand van de heuvel/hek weg laten lopen, evt de ton met emmers legen,
voordat je de ton uit het geitenhok weghaalt, anders te zwaar).
de ton met een schone borstel (vind je in de kast in de opslagruimte, staat WATER op) even
schoonschrobben/vegen, mn de bodem (ter voorkoming van de vorming van groene (algen)aanslag
in de ton).
Ton schuin wegzetten (hiervoor ligt er een tegel) en vullen tot de rand.
Kippen:
eieren rapen, staan eierdoosjes in de beheerdersruimte daarvan kun je er 1 pakken. De eieren
lekker mee naar huis nemen.
poep uit de kippenkast/hokjes halen en evt bijvullen met wat houtkrullen (plastic zak/baal
opslagruimte of onder de kippentafel), zodat de leg/ligplekken van de kippen lekker schoon blijven.
ook van de kippentafel de vieze poep verwijderen, misschien is het niet nodig om alle houtkrullen te
verwijderen, alleen de vieze gedeeltes verwijderen en zo nodig aanvullen met nieuwe houtkrullen.
als er erg veel poep op de kast van de kippen ligt deze verwijderen, met een plamuurmesje kun je
de poep er zo vanaf steken en je kunt het dan opvangen in een blik (veger en blik).
je kunt de mest/vieze houtkrullen in 1 van de bruine gft containers die buiten naast het hok staan
deponeren.
het kippenvoer, de metalensilo bijvullen met kippenvoer. Voor hoeveelheid zie rode streep op
maatbeker.
water verversen, en eventueel de waterbak even poetsen. het is een doorschijnende waterreservoir
op een rood plateautje bevestigd. Je neemt deze mee naar de keuken, splitst de 2 delen boven het
aanrecht van elkaar, meestal spat er dan wat water uit. Houd daarom het rode plateautje boven en
het waterreservoir naar beneden. Dat is het veiligst. Laat het water weglopen. Zet het reservoir op
z'n kop in de wasbak en vul het met vers water tot iets meer dan de helft, zet het rode plateautje er
bovenop. Als het dicht zit, draai je het ding in zijn geheel in 1 keer om. Meestal verlies je dan nog wel
wat druppels maar dat is niet te voorkomen. Zet deze terug op de betonnen steen, is een soort
verhoging.

Heuvel en bestrating
−
−
−
−
−

de bestrating rondom vegen met een harde bezem. Dat is dus helemaal om het heel dierenverblijf
heen.
rondom de ruif ligt de laatste tijd veel hooi. Gooi wat schoon hooi terug in de ruif en de rest veeg je
als het niet te vies is in het hok van de geiten. Alleen het echte vieze hooi/stro en veel poep doe je in
de containers/kliko’s naast het hok.
het veegsel met een blik opvegen en in de containers naast het hok deponeren. Neem niet steeds
een nieuwe kliko. Kijk waar nog afval bij kan. Noteer in het logboek wanneer een container vol is
(nummer kliko ook noteren) en vraag of de maandagdienst deze buiten kan zetten.
rondje rond de heuvel lopen, neem een emmer mee waar VUIL opstaat (te vinden in beheerdershok)
en verzamel al het afval wat je rond de heuvel vindt. Geiten eten alles wat ze tegen komen, zo ook
plastic snoeppapiertjes en ander klein spul. Dat is niet goed voor ze.
Als de geiten klaar zijn met eten, zet je de voederbakken weer rechtop onder het afdak

Klaar?
−
−

schrijf een stukje in het logboek, noteer bijvoorbeeld bijzonderheden, en als er geen bijzonderheden
zijn, dan noteer je dat.
als je vragen hebt, zet die dan op de mail en stuur ze naar het bestuur toe:
info@dierenweidedekraal.nl. Veel mensen schrijven vragen en opmerkingen in het

−

−

−

−

−
−
−
−
−
−
−

logboek, maar die leest het bestuur niet met vaste regelmaat.
berg al het gebruikte materiaal op. Als een schepje/plamuurmesje heel vies geworden is spoel dat
dan even af onder de kraan buiten of in de beheerdersruimte (alleen daar als het niet te vies is,
liever geen poep oid in de keuken).
zorg dat het hek naar de heuvel weer openstaat, zover mogelijk naar achter duwen, tegen het hek
aan, dan kan de pin in een kokertje vallen, waardoor het hek niet dicht kan waaien. Zorg er voordat
de pin er daadwerkelijk invalt.
van de buitendeuren staat in de zomer de deur van het geitenverblijf in zijn geheel open op een
grote kier, op een haak (als het echt heel heet is, staat die deur helemaal open).In de zomer staat
van het kippengedeelte alleen de bovenkant van de deur helemaal open. Maar in principe hoef je
niet aan de deuren te komen, daar hoeft niets mee te gebeuren tijdens een dienst.
zorg dat de 2 binnendeuren goed op slot zitten. Dus de deur tussen de kippenstal en de
opslagruimte (die is de belangrijkste, want die geeft toegang tot de opslag en beheerdersruimte) en
de witte deur tussen beheerders- en opslagruimte. Deze witte deur klemt momenteel heel erg, daar
moet je flink tegenaan drukken om hem dicht te krijgen.
Hang de binnensleutels in het sleutelkastje
zorg dat alle lichten overal uit zijn
zorg ervoor dat de voedertonnen goed dichtzitten
en dat alle kranen (binnen en buiten) goed dicht zitten
was je handen met water en zeep voor je vertrekt.
sluit de buitendeur goed af
en tenslotte het hek waardoor je de weide verlaat.

Bij nood kun je bellen naar de noodtelefoon: 06 42873183

