
Eigenlijk begon het nog niet eens zo
lang geleden met Zayid. Het aantal
dieren dat sindsdien een veilige plek
zoekt en begeleiding nodig heeft,
neemt toe. De redenen lopen uiteen.
Ook de kwalen zijn gevarieerd. 

We verdiepen ons in schurft, epilepsie,
aangeboren afwijkingen, mest, wormen
en parasieten, botontkalking, vitamine-
tekort. We knippen nagels, slijpen
tanden, scheren, druppelen en smeren,
assisteren bij castraties, injecteren.  

We vervoeren balen hooi, vlas, stro,
grote zakken brokken, grasvoer, bieten-
pulp. We gaan er bij nacht en ontij uit:
brengen vechtende ruinen tot bedaren,
verzorgen zieke dieren, geven pasge-
boren veulentjes de fles. 

De veerkracht van alpaca's is groot,
maar de kosten die verzorging en op-
vang met zich meebrengen, kunnen
we alleen dragen met mensen zoals jij:
word jij adoptieouder, vriend van een
alpaca of adoptieouder op afstand? 

1x adoptiecertificaat
1x meet & greet voor 2 personen
1x deelname aan de adoptieouderdag
met 2 personen
1x mok met een afbeelding van jouw
alpaca
1 wollen alpaca ‘rescue’ knuffel
8 x per jaar het digitale Alpaca Nieuws
regelmatige updates via Facebook

Prijs: € 294,78 op basis van 2 personen

Adoptieouder

Adopteer een Alpaca, hoe werkt dat? -  Stichting Alpaca Rescue Nederland  

Van de voorzitter

Mara Houmes - Vlaander

Stap 1: 
Aanmelding via het adoptieformulier

Ga naar https://whydonate.nl/fundraising/alpaca-rescue-
nederland

Doneer hier €294,78 onder vermelding van de naam van jouw
adoptie alpaca

Betaling in één keer: 

Stap 2: 
Betaling in 1 keer of in 12 termijnen

Ga naar https://whydonate.nl/fundraising/alpaca-rescue-
nederland

Stel hier je 12 betalingen in van €25,- per maand, onder vermelding
van de naam van jouw adoptiealpaca

Betaling in 12 termijnen:

https://whydonate.nl/fundraising/alpaca-rescue-nederland
https://whydonate.nl/fundraising/alpaca-rescue-nederland


In de opvang sinds voorjaar 2020.

Zara (2011)kwam uitgeblust en onder-
voed bij ons. Als fokmerrie wierp ze elk
jaar van haar leven een veulen. Haar
laatste zwangerschap kon ze niet vol-
dragen. Het jong kwam te vroeg en
overleed. Toen stopte Zara met eten. 

Verzwakt hing ze tegen ons aan. Doffe
vacht. Doffe ogen. Ingevallen buik en
vol schurft. Ze reageerde nergens op.
Ze at niet, dronk niet, ze bewoog niet.

Eindeloos hebben we pulpmengsels,
brokken, muesli's en slobbers verge-
leken. We mengden, weekten, welden.
We brouwden drankjes met hoge
voedingswaarden die we haar lepeltje
voor lepeltje voerden. Langzaam wer-
den de drankjes dikker en de brokjes
knapperiger. Zara bloeide op.

Inmiddels is ze sterk en alert. Onver-
schrokken gaat ze voor de kudde uit.
En lijkt het gras in de aangrenzende
weide groener? Dan klimt ze
triomfantelijk over de omheining heen.

 www.alpacarescuenederland.nl

Zara
Stap 4: Meet & Greet

we overhandigen de beker met afbeelding van jouw alpaca
je krijgt een pluk wol mee van jouw alpaca (als die dan al
geschoren is)

Je ontmoet gedurende 1,5 uur jouw adoptiealpaca en kuddegenoten:

Stap 5: En verder ...
8 x per jaar verschijnt het digitale Alpaca Nieuws in je mailbox
Je ontvangt een uitnodiging voor deelname aan de
adoptieouderdag

welkomsbrief
adoptiecertificaat
foto van jouw alpaca (als er al een mooie foto is, anders komt de
foto in de loop van de adoptieperiode)
we vragen je enkele data door te geven waarop je jouw alpaca wilt 
 ontmoeten tijdens de meet & greet

We heten je van harte welkom als nieuwe adoptieouder van jouw
alpaca. Je ontvangt via de mail:

Stap 3: Welkom!



In de opvang sinds oktober 2021.

Sjaakie (2012) deed jarenlang dienst
als dekhengst. Met grote bruine ogen
kijkt hij je open en onderzoekend aan.
Zijn lange wimpers en stoere kuif ge-
ven hem een wijze uitstraling.

Lopen is lastig. Door aangeboren
aanleg, te weinig bewegingsruimte en
verkeerde voeding zijn alle vier zijn
pootjes verzakt. Hij beweegt zich voort
op zijn enkels. Om deze te ontlasten,
kruipt hij soms geknield door de wei.

Een operatie en braces zullen hem niet
helpen. Maar zijn geest is jong en
speels. Zolang het voor hem haalbaar
is, zullen wij pijn onderdrukken en hem
een afwisselend leven bieden.

Aan zee rijden we hem tot aan de uit-
lopers van de golven. Hier kijkt hij zijn
ogen uit, steekt zijn tenen in het water
en geniet van geuren en indrukken.
Soms zet hij het op een lopen. Dat hij
dat eigenlijk niet meer kan, vergeet hij
dan zelfs even.

Adopteer een Alpaca, hoe werkt dat? -  Stichting Alpaca Rescue Nederland   

Sjaakie

1x adoptiecertificaat
1x mok met een afbeelding van jouw alpaca
1x zakje wol van jouw alpaca (als dat
mogelijk is)
8x per jaar het digitale Alpaca Nieuws
regelmatige updates via Facebook

Prijs: €145,- per persoon

Adoptieouder op afstand

Stap 1: 
Aanmelding via het adoptieformulier

Stap 2: 
Betaling in 1 keer

Ga naar https://whydonate.nl/fundraising/alpaca-rescue-nederland
Doneer hier €145,- p.p. onder vermelding van de naam van jouw
adoptiealpaca

Betaling in één keer: 

welkomsbrief
adoptiecertificaat
foto van jouw alpaca (als er al een mooie foto is, anders volgt de
foto in de loop van de adoptieperoiode)

We heten je van harte welkom als nieuwe adoptieouder van jouw
alpaca. Je ontvangt via de mail:

Stap 3: Welkom!

8 x per jaar verschijnt het digitale Alpaca Nieuws in je mailbox
Je ontvangt aan het einde van de adoptieperiode een zakje wol van
jouw alpaca
Ook sturen we je de mok met afbeelding van jouw alpaca

Stap 4: En verder...

https://whydonate.nl/fundraising/alpaca-rescue-nederland


In de opvang sinds augustus 2021.

Yade (2012) heeft meerdere veulens
op de wereld gezet. Zij lijdt aan knie-
schijfluxatie, waardoor de knieschijven
kunnen losschieten. Deze aandoening
is erfelijk en kan niet behandeld of
verholpen worden. Pijnlijk is het ook. 

Toen we haar ophaalden, liep ze door
haar achterpoten gezakt en had ze er
weinig controle over. Toch is ze open,
vriendelijk en gedecideerd. Voor een
kennismaking duwt ze zonder aarze-
len haar neus tegen jouw neus. Ze kijkt
je strak aan en snuift indringend. Het
gaat goed totdat je gedachten af-
dwalen. Want dan spuugt ze vol in je
gezicht. Yade wil al je aandacht.

Met een uitgebalanceerd dieet, extra
vitaminen en mineralen en gecon-
troleerde wandelingen hopen we Yade
nog een onbezorgde tijd te geven.
Zolang ze goed beweegt, mag ze
overal aan meedoen. Haar aandoe-
ning kunnen we helaas niet stoppen,
maar de achteruitgang wel vertragen.

Adopteer een Alpaca, hoe werkt dat? -  Stichting Alpaca Rescue Nederland    

Yade

1x adoptiecertificaat
1x foto van jouw alpaca
1x zakje wol van jouw alpaca (als dat al
mogelijk is)
8x per jaar het digitale Alpaca Nieuws
regelmatige updates via Facebook

Vriend van ....

Stap 1: 
Aanmelding via het adoptieformulier

Stap 2: 
Betaling in 1 keer of in 12 termijnen

Ga naar https://whydonate.nl/fundraising/alpaca-rescue-nederland
Doneer hier €108,- onder vermelding van de naam van jouw
adoptiealpaca

Betaling in één keer: 

welkomsbrief
adoptiecertificaat
foto van jouw alpaca (als deze er al is, anders volgt de foto in de
loop van de  adoptieperiode)

We heten je van harte wlekom als vriend van jouw alpaca. Je ontvangt
via de mail:

Stap 3: Welkom!

Ga naar https://whydonate.nl/fundraising/alpaca-rescue-
nederland
Stel hier je 12 betalingen in van €9,- per maand, onder vermelding
van de naam van jouw adoptiealpaca

Betaling in 12 keer:

8 x per jaar verschijnt het digitale Alpaca Nieuws in je mailbox
Je ontvangt aan het einde van de adoptieperiode een zakje wol van
jouw alpaca

Stap 4: En verder ...

https://whydonate.nl/fundraising/alpaca-rescue-nederland
https://whydonate.nl/fundraising/alpaca-rescue-nederland

