ACTIVITEITENVERSLAG MAART 2017
Marketing
Website
De Nederlandse site van KFAAF (www.kfaaf.com) is op 27 maart live gegaan. Op dit moment wordt er gewerkt aan
een Franse en Engelse versie.

Facebook
Een bedrijvenpagina op Facebook is aangemaakt en ingericht. Vanaf 27 maart wordt er officieel vanuit deze pagina
met de verschillende doelgroepen gecommuniceerd.
Donaties
KKAAF heeft voor euro 2.867 aan donaties ontvangen van bedrijven en particulieren.
Promotionele activiteiten
NLDoet
KFAAF heeft meegedaan aan NLDoet. Op vrijdag 10 maart jl. hebben 6 scholieren van het AOC in Ruurlo hun handen
uit de mouwen gestoken en geholpen op de zorgboerderij.

Stage
KFAAF is een erkend leerberdrijf (SBB). Van 20-24 maart hebben twee scholieren van het AOC uit Ruurlo op de
zorgboerderij stagegelopen.

Algemeen
Prijsafspraken
De penningmeester is in onderhandeling met diverse groothandels en distributeurs om prijsafspraken te maken
voor het ‘scherp’ inkopen van o.a. dierenvoer en bodembedekking.
Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met de dierenarts voor het verkrijgen van korting op medicatie. De korting
wordt door de dierenarts apart gezet en deze reserve zal aangewend worden voor het verrichten van medische
handelingen voor dieren van mensen die minder- of onvermogend zijn.
Aanvraag ANBI
KFAAF heeft bij de belastingdienst een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van een ANBI-status.
Aanvraag CBF
KFAAF heeft bij het CBF-erkenning aangevraagd. Het CBF is de toezichthouder van de goededoelensector en
beoordeelt of organisaties voldoen aan de normen die de sector zelf heeft opgesteld. Die organisaties mogen het
logo ‘Erkend goed doel’ voeren. Daarmee geven zij aan dat zij de boel op orde hebben. Dat geeft zekerheid aan
donateurs dat hun geld goed terechtkomt.
Overlijden dieren
Pip
Op 14 maart jl. is Pip, een van de Duitse reuzen (konijn) overleden aan E. cuniculi. Ondanks dat de overlevingskansen
25 procent en kleiner zijn, heeft KFAAF in samenwerking met de dierenarts geprobeerd om Pip van deze ziekte te
genezen. Na een week intensieve behandeling met Fenbendazol, Dexamethason en Vitamine B is Pip helaas
overleden. Pip is op vrijdag 17 maart jl. gecremeerd en staat nu in een urn op de vensterbank naast haar overleden
broertjes en zusjes.

Veterinaire verzorging dieren
Misty
Misty, onze 27-jarige pony, had al wekenlang last van diarree. Onderzoek (bloed, ontlasting e.d.) wees echter niks
uit. Twee antibioticakuren wilden niet aanslaan. Uiteindelijk is in samenwerking met een veterinaire specialist op het
gebied van paarden uit België een behandelplan opgesteld en heeft Misty een andere samenstelling van haar
voedsel gekregen. Dit heeft geholpen en inmiddels is haar ontlasting weer normal. Daarnaast is het bloed van Misty
onderzocht om te zien of de dosering van haar medicatie voor PPID moest worden aangepast. Uit het onderzoek
kwam naar voeren dat de dosis verhoogd moest worden.
Exploitatiekosten
Terreinuitbreiding
De bestaande dierenweide is verder uitgebreid. Circa 1.500 m2 is erbij gekomen en rondom voorzien van een
hekwerk (kastanje palen, gaas, schrikdraad).

