Dieradoptant worden?

Wij bieden onze bezoekers, bedrijven en scholen de mogelijkheid om
één van onze dieren of groep dieren te adopteren en hiermee de
kinderboerderij te steunen. Dieradoptanten betalen een bijdrage,
waarmee het dier een jaar lang gevoerd en verzorgd kan worden.
Wat krijgt u er als de adoptant voor terug?
De adoptie wordt vastgelegd door middel van een adoptiecertificaat.
De adoptant ontvangt een fotolijst met foto's en informatie over het
geadopteerde dier. Op het adoptiebord in de kantine komt een foto van
het dier met uw naam of bedrijfsnaam te hangen.
Als er nieuws over het dier is, bijvoorbeeld een geboorte, wordt de
adoptant hiervan op de hoogte gesteld. Ook ontvangt de adoptant de
uitnodiging voor de jaarlijkse begunstigersdag en voor een bezoekje aan
het dier is de adoptant uiteraard altijd welkom!
Kortom, dieradoptie is een leuke en nuttige manier om de
kinderboerderij te steunen!

Voorwaarden voor adoptie
• De adoptieovereenkomst gaat per jaar en is voor minimaal één jaar
• Het geadopteerde dier blijft eigendom van de kinderboerderij
• Het geadopteerde dier blijft op de kinderboerderij
• De kinderboerderij neemt zelf de beslissingen over het welzijn en
gezondheid van het geadopteerde dier
• De kinderboerderij geeft de adoptant informatie over het
geadopteerde dier

Adoptiekosten per dier
Diersoort 				Kosten per jaar
Varken
€ 400
Schaap
€ 200
Dwergschaap
€ 150
Geit
€ 200
Dwerggeit
€ 150
Ezel
€ 600
Pony Shetlander
€ 900     (deeladoptie mogelijk)
Pony Tinker (Panda)
€ 2.250  (deeladoptie mogelijk)
Groep konijnen
Groep cavia’s
Toom kippen
Koppel ganzen/ eenden

€ 200
€ 150
€ 150
€ 150

Meer informatie en aanmelden
Wanneer u belangstelling heeft om een dier te adopteren of meer informatie hierover wilt, kunt u
contact opnemen met de kinderboerderij (0182-514219) of inger@kinderboerderijgouda.nl  
Natuurlijk kunt u ook onder openingstijden langskomen.
Kijk voor meer info ook op onze website: www.kinderboerderijgouda.nl

