Hoeve-regels:
Om het zowel voor de bezoekers als voor de dieren zo aangenaam en veilig mogelijk te
maken, gelden er enkele regels op onze hoeve:
Hoe omgaan met onze dieren?
-

-

Alle hokken en weides die niet op slot zijn, mogen vrij betreden worden. Kinderen
dienen hierbij altijd begeleid te worden door een volwassene.
Kijk telkens goed na of je het poortje goed gesloten hebt.
Wees steeds vriendelijk voor onze dieren, slaan vinden ze helemaal niet leuk, aaitjes
en knuffels krijgen natuurlijk wel.
Probeer niet teveel lawaai te maken of te rennen in de weides.
Probeer de dieren niet op te tillen, de meesten vinden dit niet leuk.
Wees steeds rustig. Sommige dieren gaan vanzelf naar je toe komen, andere
bekijken het liever vanop een afstand. Jaag ze zeker niet achterna, daardoor gaan ze
schrikken en gaan ze nog verder van je weglopen.
Haal nooit dieren uit hun verblijf. Ieder dier moet in zijn eigen hok/weide blijven.
Wees altijd voorzichtig. Onze dieren zijn gewend aan mensen en kinderen, maar
kunnen onverwacht toch schoppen of bijten. Dieren blijven tenslotte dieren.
Neem geen stokken of speeltjes mee in de dierenverblijven.
Voeder de dieren geen etensresten, zo hebben wij geen zicht meer op de
hoeveelheden die de dieren al gegeten hebben.
Gelieve alleen te eten/drinken op ons terras of in de speeltuin. Niet bij de dieren.

Nog enkele algemene weetjes:
-

-

Aangelijnde honden zijn toegelaten op het terras en in de speeltuin, niet in de
hokken en bij de dierenweides.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal.
Er geldt een rookverbod op het ganse domein.
Nuttigen van zelf meegebrachte picknick is niet toegestaan.
Gooi geen afval op de grond.
Draag zorg voor het aanwezige speelgoed.
Was je handen na contact met de dieren. Dieren kunnen altijd ziektekiemen bij zich
dragen die infecties kunnen veroorzaken bij mensen. Door na aanraking van de
dieren je handen te wassen met water en zeep, wordt de kans op ziekte heel klein.
Wasbakjes zijn voorzien in de toiletruimte.
Volg altijd de aanwijzingen op van de uitbaters of het personeel. Wanneer er
problemen en/of klachten zijn, wendt u dan tot één van ons.
Hopelijk hebben jullie een fijne tijd op onze hoeve !
Gerry en Ilse

