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Mini-ezels en -schapen
voor boerderijtje Fier
Het boerderijtje bij opvanghuis de Veilige Veste van Fier
Fryslân is compleet. Donderdag werden er twee mini-ezels
en twee mini-schapen afgeleverd.
TIM FIERANT

H

et boerderijtje is een idee
van de Nadine Foundation, opgericht door de ouders van de in 2006 vermoorde Nadine Beemsterboer. Met
de stichting proberen ze de gedachte
aan hun overleden dochter levend te
houden.
Haar vader Jacques: ,,Nadine was
een levenslustige meid, die gek op
dieren was. In dit project komt die
liefde samen met het geweld waarmee ze om het leven is gebracht.’’
Nadine werd doodgestoken door
haar ex-vriend.
Het boerderijtje is bedoeld voor
de vrouwen en meisjes die in de Veilige Veste wonen. Sommigen van
hen zijn getraumatiseerd; omgang

met dieren kan hen mogelijk helpen
bij het verwerken van die trauma’s.
Half januari kwamen er al twee
hangbuikzwijntjes wonen. Die werden Titus en Sytse gedoopt.
Monique de Boer is dierenverzorgster in het boerderijtje. ,,Je ziet
dat de meiden het fijn vinden dat ze
naar buiten kunnen. Er zijn er die
een bokszak opzoeken, maar er zijn

‘Vooral ezels
hebben een
helende werking’

Jacques en Wanda Beemsterboer met de twee ezels.
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er ook die hier naartoe komen. Soms
zie ik ze opgefokt en gefrustreerd bij
de zwijntjes naar binnen gaan en
dan komen ze er later weer helemaal
ontspannen uit.’’
Tegelijk met de mini-ezels werden
er ook nog twee mini-schapen afgeleverd. ,,Vooral ezels hebben een helende werking’’, zegt De Boer. ,,Ze
maken makkelijk contact en houden
van aanraking.’’
Een aantal van de meisjes uit de
Veilige Veste loopt stage bij De Boer
op het dierenonderkomen. ,,Zo kunnen ze hun opleiding afmaken. Het
is ook heel goed voor hun verantwoordelijksbesef. Laatst speelde een
meisje met de gedachte om weg te
lopen, maar dat heeft ze uiteindelijk
niet gedaan. Ze wilde de dieren niet
achterlaten.’’

