'Geitenvijfling
isechtuniek'
etvoorjaarbetekent altiid al een entra
stroom bezoekers
voordeArnhemse
Stadsboerderij
West-Presikhaaf.
,,fongedieren hebben immers een
enoÍrne aantrekkingskracht", zr;gt.
De vijf geitjes kriigen blest met medewerkerRob
wamelinkRouwen. Die toeFoto:Jan
de fles.
stroom zal de komende tiid extra groot worden. Een van de Nubische geiten is nameliik gisterochtendbevallen van
een vijfling. Een unieke gebeufienis.
Een paar uur na hun geboorte staan de vier bokies
en een geitje nog wat wankel op hun hoge póten.
De lange oren, tlperendvoor dit ras, hangen koddig langs hun kleine koppies.
Stagiaires dierverzorging Maartie Bulten en louis
Nijman zitten tussen het jonge spul in het stro, de
zuigfles en spuit in de aanslag. ,,Wegeven ze elk
uur biest, de eerste melk die de moeder na de bevalling geeft. Daarin zitten alle anti-stoffen die ze
de rest rran hun leven nodig hebben Zonder biest
overlevenjonge geitjes het niet", leg Maartje Bulten uit.

Het met de hand voeren is èen uitzondering op de
stadsboerderij, waar de natuur meestal zijn gàg
kan gaan. Maar vijf jongen voeden is te veel íooi
de moeder. Daarom lcriigt ze hulp. In elk gwal de
eerste24uw, maaÍzo nodiglanger.
De vijfling 19ogderdeel van een grote geboortegolf
op de boerderij in Presikhaaf. In dezelfde nachí
wierp een dwerggeit trpeeblakende zonen en een
aantal pasgeboren Nubische geities en bo$es
loopt atwii door de wei. Drie kleine Toggeíburger-geitjes, aftomstig van een andere boerderij,
springen wolijk tussen de bezoekende kinderen
rond, maaÍ worden ook nog met de fles gevoed.
Drie keer p9r dag. Zodrahun oog vdt op Maartje
Bulten, die hen vaak de fles geeft, lopen ze haarletterlijkvoor de voeten.Zeherkennen hun pleegmoeder direct
Verder heeft de stadsboerderij sinds enkele dagen
een kruising tussen een dwerggeit en Nubische
bok. Een apart exemplaar, mef de flaporen van
moeder en de hoge poten van pa. Binnenkortworden ook de eerste lammetjes verwacht.
Maar de vijfling spant de kroon. Rouwen: ,,Een
drieling komt soms voor, en een hele enkele keer
een vierling. Maar vijf geities, dat is echt heel
uniek."

Woarombetekent het voorjooroltijd extro bezoekersop de boerderil ?
Moor wooromwordt het de komendetijd helemooldruk ?
Wie fopener stageop de boerderij ?
Zoek op: stogioir(stoge)
Wat is biest ?
Wqoromoverlevende Jangegeitjes het niet zonderbiest ?
woorom krijgt deze moedergeathulp bij heï voeden?
Wooromlopende jonge geitles meteenop Moortje Bultenaf ?
Wot is uniek?
10.Vanwelk ros zajnde nel gebo?engeitjesen wot is typerendvoor dit ros ?

