
STICHTING KINDERBOERDERIJ MIDDELBURG 
 

Meiveldpad 55, 4336 XW Middelburg 

Telefoon: 0118-627142 

 

Bank:  NL33RABO 0171666763 

K.v.K nr. : 41113119 

 

 

Informatie adopteren van een dier 

 

 

Beste lezer, 
 
Hartelijk dank voor uw interesse in ons adoptieplan. Door een boerderijdier financieel te adopteren steunt 
u de kinderboerderij. Hierdoor kunnen wij mede door u de verzorging van het adoptiedier bekostigen.  
Om een dier te adopteren vragen wij een jaarlijkse bijdrage waar u uiteraard veel voor terug krijgt: 
 

 Ontvang een kaartje via de post van uw adoptiedier; 
 Ontvang onze nieuwsbrief; 
 U ontvangt een uitnodiging voor de boerenborrel; 
 Wij maken een polaroidfoto van u en uw adoptiedier. Deze foto mag u mee naar huis nemen; 
 Hiernaast vermelden wij, met uw toestemming, uw naam met uw adoptiedier op de “Wall of Fame” 

 
 
Niet alleen als particulier kunt u een boerderijdier adopteren, ook bijvoorbeeld als bedrijf, organisatie, 
school, personeelsvereniging of sportclub. Ontvang van ons een adoptie-certificaat, kom meer te weten 
over de boerderij en ontvang alle nieuwtjes. Ook bent u van harte welkom op de boerderij waar je meer te 
weten komt over onze dieren. Een bezoek aan onze boerderij, is zeker de moeite waard!  
 
Er zijn per diersoort minimum prijzen vastgesteld. Wilt u meer doneren, mag dat natuurlijk ook. Een leuk 
feitje om te weten: wij hebben een ANBI-status, dit wilt zeggen dat u uw gift kunt aftrekken bij uw aangifte 
inkomstenbelasting (vraag voor meer informatie aan het beheer). 
 

Koe € 75,00  Varken € 40,00 

Pony             € 65,00  Kip € 15,00 

Ezel € 50,00  Konijn of cavia € 20,00 

Schaap € 40,00  Volièrevogel € 15,00 

Melkgeit € 40,00  Aquarium € 25,00 

Dwerggeit € 35,00  Knaagdiereiland € 10,00 

 
Mede door uw financiële steun kan de kinderboerderij blijven bestaan, waardoor mens, dier en natuur 
meer in contact komen. Wilt u “De Klepperhoeve” steunen, laat ons weten welk adoptiedier u graag wilt 
adopteren. Wij nemen graag contact met u op. 
 
Met vriendelijke groet, 
Team Klepperhoeve 


