Diersponsoring Kinderboerderij Rosorum.
Seizoen oktober 2021 t/m september 2022

______________________________
Adres:
______________________________
Woonplaats: ___________________________
tel.nr.:__________
E-mail:
_______________________________________________
Naam:

Het dier wordt gesponsord voor:_________________ geb.datum:_________
(alleen bij kinderen)

Onze keuze:


Wij willen een dier sponsoren komend seizoen.
s.v.p. op de achterzijde van dit formulier de voorkeur aankruisen.



Wij willen graag doorgaan met sponsoring van het dier, waarvoor we ook afgelopen
periode een bijdrage hebben gegeven.
S.v.p. op de achterzijde van dit formulier de voorkeur aankruisen.



We willen graag een ander dier gaan sponsoren.
S.v.p. op de achterzijde van dit formulier de voorkeur aankruisen.



Wij willen geen dier meer sponsoren komend seizoen.

U kunt natuurlijk eerst op de kinderboerderij gaan kijken en een dier uitkiezen of de
foto’s bekijken op www.kinderboerderijrosorum.nl
De bijdrage voor de periode van oktober 2021 t/m september 2022 bedraagt:







Waterdieren, kleine hoenders.
Grote hoenders
Cavia’s en konijnen
Huisdieren
Kleine dieren
Grote dieren

: bijdrage
: bijdrage
: bijdrage
: bijdrage
: bijdrage
: bijdrage

€ 15,- per jaar.
€ 20,- per jaar.
€ 20,- per jaar.
€.35,- per jaar
€ 35,- per jaar.
€ 50,- per jaar.

Het ingevulde formulier kunnen jullie
--opsturen naar of afgeven bij Kinderboerderij Rosorum Zevenaar, Methen 2b 6904 GN,
--mailen naar info@kinderboerdrijrosorum.nl
Een sponsorpaspoort met foto van het dier en de rekening worden vanzelf naar jullie toegestuurd.
Online aanmelden voor diersponsoring op onze website kan natuurlijk ook :
www.kinderboerderijrosorum.nl via dieren of steun ons –> diersponsoring.

Seizoen oktober 2021 t/m september 2022
 Waterdieren en kleine hoenders, eenden, wandelende tak: bijdrage € 15,- per jaar.
soort: waterdieren
naam:
soort: kleine hoenders
◊
geelwangwaterschildpad
Spetter
◊
serama haantje
◊
geelwangwaterschildpad
Plons
◊
brakels hoen
soort: eenden
◊
kraaikop kriel
◊
loop eenden
Kwik-Kwek-Kwak
◊
zijdehoender kriel
◊
muskus eenden
Donald – Katrien
◊
noord-hollands hoen
soort: wandelende tak
◊
◊
wandelende tak
Takkie
◊
wandelende tak
 Grote hoenders: bijdrage € 20,- per jaar.
soort:
naam:
◊
pauw (v)
Mevrouw Isabel
Pauw (2013)
◊
pauw (m)
 Cavia’s en konijnen: bijdrage € 20,- per jaar.
soort: cavia
naam:
◊
cavia – gladhaar (v)
Saar
(2019)
driekleur
◊
cavia – gladhaar (v)
Mila
(2019)
crème - geel
◊
cavia borstelhaar (m)
Pietje
(2020)
licht bruin
soort: konijn
◊
dwerghangoor (v)
helemaal zwart
◊
dwerghangoor (v)
wit
◊
Hollander (m)
zwart met witte band
◊
Thrianta (v)
oranje
◊
Vlaamse reus(v) wit

naam:
Zwartsnoetje
Anna
Jip
Sofie
Daantje

Kleine dieren: bijdrage €35,- per jaar.
soort:
naam:
◊
Dwerggeit – bruin-wit(v)
Liesje
20 april 2021
◊

Dwerggeit – zwart-wit(v)

Lotje
29 april 2021

◊

Dwerggeit - zwart-wit(v)

Lotus
(2011)

◊

Nederlandse landgeit(v)
Kiki
zwart-wit-bruin (langharig) (2016)

Huisdieren : bijdrage €.35,- per jaar.
Kat (m) veel wit-met zwart Joep (mei 2021)

◊

Grote dieren: bijdrage € 50,- per jaar.
soort:
naam:
◊
Fries melkschaap (v)-wit
Meike
(2017)
◊
◊
◊
◊

Veluws Heideschaap (v)
wit (vlekje op neus)
Blauwe Texelaar X
zwartbles (v)
Blauwe Texelaar (v)
zwart-donker bruin

Fiona
(2014)

Lisa
(2016)

Alexia
(2014)

naam:
James
Betty - Barry
Kitty - Koen
Saartje -Simon
Jan -Jantine
Stokje

soort:
◊
boeren ganzen (m)

naam:
Gijs en Dollie

◊

Karlijn (2020)

kalkoenen

soort: cavia
◊
cavia – teddy /tessel (v)
wit-bruin
◊
cavia – borstelhaar (v)
driekleur
◊
caviaborstelhaar(v)
bruin-wit

naam:
Lizzy

soort: konijn
◊
dwerghangoor (v)
zwart - bruin
◊
dwerghangoor (v))
zwart – bruin - crème
◊
Hollander (v)
Zwart met witte band
◊
Vlaamse reus (v)
◊
wit

naam:
Coco

maart 2021

Lola
maart 2021

Pien
oktober 2021

Abby
Janneke
Marieke

◊

soort:
◊
Nederlandse landgeit(v)
zwart-wit-bruin (langharig)
◊
geit Toggenburger (v)
◊
horens-bruine lelletjes
◊
geit Toggenburger (v)
horens-witte lelletjes
◊
geit Toggenburger (v)
horens-bruine lelletjes

◊

naam:
Kim
(april 2016)

Ella
(februari 2016)

Emma
(februari 2016)

Elise
(2019)

Kat (m) zwart-witte voetjes Jaap (mei 2021)

soort:
◊
pony Shetlander (v)
bruin-wit gevlekt
◊
pony Shetlander (v)
zwart
◊
Ezel (m)
Donkerbruin-zwart
◊
Ezel (v)
◊
Bruin-grijs

naam:
Spirit
(2011)

Femke
(2012)

Amigo
(1998)

Bibi
(1994)

