
   

[Typ hier] 
 

                                               GEZOCHT! 
• Sponsors voor het realiseren van een kippenhok met ‘’knuffelkippen’’ 

in de tuin van de pg-afdeling. Te bezoeken voor alle bewoners van 

Aqua Viva. 
 

Dieren kunnen positieve effecten hebben op mensen.  Uit diverse onderzoeken 

blijkt dat het omgaan met huisdieren zowel lichamelijke als geestelijke voordelen 

heeft: Dieren geven steun, motiveren om te bewegen, zorgen voor een lagere 

bloeddruk en bevorderen contact met medebewoners en medewerkers. 

  

• Vanwege deze gunstige effecten worden 

er steeds meer dieren in de zorg ingezet 

 

 
 

 

 

*het zijdehoen is uiterst geschikt om als knuffelkip te 

houden. Zij zijn aaibaar en kunnen niet vliegen omdat de 

veren die zij hebben meer op een vacht lijkt. 

 

Buiten de al bestaande activiteiten en vernieuwingen in ons huis miste 

wij toch nog een beetje leven in de vorm van een echt dier. Het lijkt 

Puck, Lisa en Betty leuk om dit project een kans te geven en met de 

inzet van diverse vrijwilligers kunnen wij dit realiseren denken wij      . 

Wij willen de bewoners iets geven waar ze iedere dag plezier van 

kunnen hebben. We hebben de ruimte in de pg- tuin en mensen die de 

kippen wel willen verzorgen samen met onze bewoners. 

Als we allemaal een bijdrage leveren dan kunnen we dit in het voorjaar 

realiseren en een paar kuikentjes kopen. Als wij allemaal een klein 

bedrag geven kunnen we echt iets leuks realiseren voor onze 

bewoners! 



   

[Typ hier] 
 

• Knuffeldieren, in dit geval kippen, blijken een gunstig effect te 

hebben op klachten als eenzaamheid en stress bij zorgbehoevende 

oudere mensen. 

 
*Dit is een foto gemaakt in een zorginstelling in 

Engeland waar knuffelkippen op bezoek komen. 

(Henpower). 

 

 

• Waarom een kip? Deze zijn makkelijk 

in onderhoud en buiten te houden.  

• Bewoners kunnen eventueel de kippen 

verzorgen, eitjes rapen, aaien of alleen 

maar kijken naar de dieren. 

• Het liefst een ZIJDEHOEN, omdat deze 

een lief en rustig karakter heeft en niet kan vliegen. Zij hebben geen 

veren maar een zijdeachtig pak, dus erg aaibaar.  
 

Hoe kunnen jullie doneren?  Via: 

www.gofundme.com/f/knuffelkippen   

- Tevens is er een inzamelpunt bij de 

receptie van Aqua Viva (contant). 

- Het geld wordt veilig bewaard en we 

houden jullie op de hoogte van de 

stand. 

- We hebben ongeveer 1.000 euro nodig voor: hok/ren, kippen, voer 

en verzorgingsproducten. 

Alvast hartelijk bedankt voor jullie steun en hopelijk kunnen we dit 

gaan realiseren! Puck, Lisa en Betty, verzorgenden van Aqua Viva. 


