
Aan vindingrijkheid geen gebrek. Houders van 
geiten weten wel wat de geit gelukkig maakt. Veel 
lezers stuurden op verzoek van de redactie een 
foto naar Levende Have van een zelf gemaakte 
klim- of schuilgelegenheid. Er zitten de meest 
kunstzinnige, vrolijke, gezellige en ook prakti-
sche toestellen en hokken tussen. Het geiten-

klimrek van Henk en Yvonne Tillie viel het meest 
in de smaak bij de redactie, vooral omdat het zo multifunctioneel is. Zij 

krijgen het boek Geiten, geschreven door Hans Schippers toegestuurd.

Fotowedstrijd klim- en schuilgelegenheid voor geiten

Wat de geit 
gelukkig 
maakt

“In onze weitjes hebben twee van deze klimrekken 

staan, eentje met en eentje zonder kippenverblijf. 

Hier kunnen de geiten lekker van de zon genieten of 

spelen op het dak.” (Henk en Yvonne Tillie-Moonen)

“Deze geitentoren is gemaakt van vijf steigerpalen, drie meter 

lang inclusief de 70 cm in beton. De treden zijn van 18 mm wa-

tervast multiplex en de palen staan 75 cm uit de centrale paal. 

Met stijgerklemmen is de onderlinge hoogte tussen de treden in 

te stellen.” (Adrie van Emmerik)

“Geiten maken onderling vaak ruzie bij regen. Onze schapen 

nemen dan de regie in handen, laten de geiten netjes binnen en 

zorgen bovendien voor rust en warmte. Hoe gelukkig kan je zijn 

als geit met zulke schapen in de buurt.” (Hennie Tuenter)

“Eén van onze twee klimgelegenheden op 

onze kleinschalige kinderboerderij mid-

den in het centrum van het Zuid-Hol-

landse Woubrugge.” (Elbert Molenaar)

“Dit is het geitenhuis voor mijn twee boergeiten en twee dwerg 

ex-bokjes.  Het liefst liggen ze boven op de tafel naast het geiten-

huis. Als het regent, liggen ze onder het afdak.” (Erna Meijer)

“Huisje weltevree” voor 
mijn geitjes en zo af en 
toe een picknick in de 
buitenlucht. De dames 
vermaken zich prima.” 
(Leida van Oene)

“Sissie en Sophie maken dankbaar gebruik van de zestig jaar 
oude melkwagen, waarmee mijn opa vroeger ‘s zomers in het 
weiland de koeien molk. Opgeknapt door deelnemers van de 
zorgboerderij Hoeve op Vollenhof.” (Eimert en Annette Fikse)
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“Takkenbossen en 
boomstronken bie-
den de geiten volop 
speelgelegenheid.” 
(Kinderboerderij 
De Houthoeve)

“Dolle pret op dit klim-
toestel.” (Corrie Cornet).

“Onze landgeiten vinden het prachtig op deze voormalige duikers. Ze mogen ook graag iets ho-ger liggen dan het land en bij slecht weer kun-nen ze er in schuilen.” (Tiny Vennedunker)

“Ons overdekte gei-tenhuisje is door een loopbrug verbonden met twee ligplateau’s, waarop onze geiten ’s zomers heerlijk liggen te zonnen. Onder de loopbrug staat de ruif met hooi.” (Frans en Jenny Korff)

“Onze Hollandse Landgeiten, Leen en Lutske, zijn 

dol op dit toestel, gemaakt van hulst en lijsterbes van 

eigen land. (Marcel Staring en Emilie Greeven)

“De trampoline is één groot feest voor de 
kleintjes: erop, eronder maar ook heerlijk 
voor een middagslaapje. (Sonja Limburg)

“Onze gecastreerde 
bokken Titus en Freek 
wonen in een voorma-
lige, dubbelwandige 
toiletwagen met klap-
raampjes. Wij vinden 
hem ideaal!” (Paul en 
Ria ten Have)

“Dit geitenhok is gebouwd 

door mijn vader. Bijzonder 

is het dak: een grote bak met 

grond. Hierin zitten verschil-

lende planten en mossen. 

Zo’n dak zorgt voor warmte 

in de winter en koelte in de 

zomer.” (Harmke Borkent)
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