Nieuwsbrief 7, 13-3-2014
Alpaca Mountain Sweikhuizen (L)

Zoals de meeste van jullie al weten hebben wij de eerste Alpaca’s (6) al in de wei staan. Wij willen
jullie graag via de mail op de hoogte houden van het wel en wee van de Alpaca’s en onze plannen
daarom heen. Als je geen prijs meer stelt op deze informatie stuur ons dan a.u.b. een mailtje.
En dan nummer 6 de laatste van de eerste groep alpaca’s: OL ABBY
OL Abby is geboren op 21-4-2012, ze is beige, haar vader is ZL Ambassador of OL en haar moeder is
ZL Babbette of OL, ze is voor de eerste keer drachtig van WF Earl Grey en haar Cria kan geboren
worden vanaf 21-4-2014.

Abby is erg op haar gemak, ze doet alles rustig mee, een middelmootje, ze doet haar ding, en is
volgzaam.
Ze heeft een bijzonder “ding”, ze legt zich heel vaak recht voor de opening van de stal neer, tja, een
dwarsligger, maar ja diegene die weten waar ze vanaf komt begrijpen dat wel, haar vorige baasjes
liggen ook altijd “dwars” hahaha….

Abby is gewoon een schat van een alpaca, erg lief.

We hebben er sinds 19-2-2014 nummer 7 en 8 bij en aanstaande maandag komen de laatste 2
alpaca’s, deze gaan we volgende keer, een voor een, aan jullie voorstellen.

Maar eerst gaan we in het weekend van 22 en 23 maart aanstaande meedoen met de
grootste alpacashow van de Benelux, met diverse dieren, erg spannend.
Dit wordt gehouden in:
Manege Lemelvelden, burg. van Woenseldreef 13, 5527 JN te Hapert (N-Br), en de toegang is
GRATIS!!!, dus jullie zijn uitgenodigd.

Hopelijk vinden jullie het leuk, anders stuur maar even een mailtje, dan verwijder ik je mailadres.
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