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Beste Alpaca liefhebbers,
Hier weer wat nieuws over ons.
Ten eerste de show in Westerlee (Groningen) was met 2 dieren best wel een succes.
Flanders Rhea werd 2e in de bruine klasse en nog eens reserve kleurkampioen van alle bruinen, echt
top!!
AI Glamour Girl werd in de grote witte klasse 2 e, heel mooi.

Dan zullen we, AI Glamour Girl en haar moeder AI Beaujolais, maar gelijk aan jullie voorstellen:
AI Beaujolais is wit en geboren op 23-5-2008, haar vader is Shanbrooke Distinction en de moeder is
IPU Yoyani, zij is nu weer drachtig van EP Cambridge Savabeal, haar cria zal half juli geboren worden.
AI Glamour Girl is de laatste dochter van AI Beaujolais, zij is ook wit en is 20-7-2013 geboren, haar
vader is EP Cambridge Savabeal.
Zij zijn bij ons vanaf 18 maart en AI Glamour Girl was, bij de andere fokker, al afgespeend bij haar
moeder, maar sinds ze samen hier zijn gekomen zijn ze weer onafscheidelijk.
We zetten hun toch regelmatig apart, dat is prettiger voor de moeder. Toen we haar aan het
halsteren waren voor de show, en wanneer we haar dan weer los lieten, rende ze gelijk naar haar
moeder, erg leuk.

Helaas zijn dit nog foto’s die gemaakt zijn bij de fokker waar ze vanaf komen, je ziet wel de mooie
kwaliteit wol van AI Glamour Girl, AI Beaujolais heeft een minder sprekende kop, dit komt omdat ze
haar boven op haar kop later nogmaals hebben moeten scheren, die wol was aan het vervilten.

En nog meer leuk nieuws: afgelopen vrijdag, 25 april, is onze eerste cria geboren, erg leuk.
Alles ging wel erg snel, en de moeder wilde in eerste instantie NIETS van haar “kindje” weten, maar
dat gaat nu voortreffelijk. Een hele ervaring.
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