
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 het werk die verzorging en op-
vang met zich meebrengen, kunnen
we alleen dragen met mensen zoals jij:
word jij één van onze vrijwilligers? 

Het verzorgen van de alpaca's, weides,
stallen en trailers neemt vele uren per dag
in beslag. Het is fijn wanneer je daar een
paar uur per week, of om de twee weken bij
helpt. Realiseer je dat het niet om 'alpaca's
knuffelen' gaat en ook niet om het
begeleiden van activiteiten.  Het werk
bestaat voor een groot deel uit weides
schoon houden, stallen mesten, assisteren
bij het tweewekelijks mestonderzoek, zieke
alpaca's verzorgen en assisteren bij voeren.
Zie je dit zitten?

Vrijwilliger worden

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

Van de voorzitter

Mara Houmes - Vlaander

Stap 1: 
Aanmelding via e-mail

Stap 2: 
Kom mee draaien

We nodigen je uit om een dag(deel) mee te draaien. Hierin maak je
enigszins kennis met alles wat er zoal met en rondom de alpaca's
gebeurt.
Dit geeft vaak een eerste indruk waarna jij weet of je het leuk vind of
niet.

op welke dagdelen jij voor je ziet dat je kan komen helpen
omschrijf wat je hoopt te ervaren, leren en te doen.
hoe kun je naar jouw idee het beste helpen?
Zijn er dingen waar wij rekening mee moeten houden? Denk hierbij
aan beperkingen, medicatie gebruik die invloed kunnen hebben op
gedrag, beperkte beschikbaarheid etc.
Heb je kennis en kunde op ander gebied waarmee je ons en de
alpaca's kunt helpen? 

meld je via e-mail aan en geef duidelijk aan:

Dit alles helpt ons om in te schatten wat er qua werkzaamheden bij je
zou kunnen passen en wat niet.



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: Evaluatie

verwachtingen
onze observaties
of en hoe verder
sluit wat wij voor ons zien aan bij wat jij wil en kan?

Na de eerste vier keer meedraaien evalueren we jouw en onze
bevindingen we bestreken:

Stap 5: En verder ...
Komt er uit de evaluatie dat het van één of beide kanten niet matcht
dan nemen we afscheid .
Zijn we het er samen over eens dat de alpaca's en jij en wij een fijne
match zijn, dan gaan we samen verder,
je ontvangt een vrijwiligers contract,
inloggegevens om je beschikbaarheid in te vullen 
en een t-shirt

Vind je de eerste keer meedraaien leuk? Dan mag je nog drie keer mee
lopen.
Dit geeft ons de mogelijkheid om in te schatten waar en hoe jij je het
beste tot je recht komt en of er wederzijds een klik is. Zowel met de
dieren als de anderen.

Stap 3: Nog 3 keer meedraaien


