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KErN LATEM

Word peter of meter van een 

Herdwickschaap 
  

PETEr VAN HErP, TOM EMBO, ArNE VAN rENTErGHEM 

Na de aankondiging van ons Herdwickproject in het vorige nummer 

van Snep! heeft al een tiental Natuurpuntleden belangstelling betoond. Tijd dus om 

dit unieke project echt in de startblokken te zetten. 
  

dieren in voor ons kweekproject. Wie 
geen interesse heeft in lamsvlees maar 
toch ons natuurproject wil steunen, kan 
deze dieren sponsoren. Aangezien je in 
ruil voor het peterschap een fiscaal attest 
krijgt, verdien je via belastingaftrek een 
deel van de gesponsorde som terug. Het 
bedrag van 70 euro is gebaseerd op de 
gemiddelde kostprijs voor de verzorging 
van één schaap per jaar. 
  
Momenteel bezitten we tien ooien. De ko-
mende jaren willen we de kudde aanvullen 
met dertig extra dieren. Dat aantal is nodig 
om de geselecteerde gebieden te beheren. 
Toch zullen we jaarlijks minstens één derde 
van de lammeren slachten. Op die manier 
zorgen we voor een evenwichtige kudde-
opbouw met een verhouding van ongeveer 
één ram per vier ooien. Het vlees van de 
geslachte – gesponsorde – lammeren wordt 
verdeeld onder de sponsors. De andere 
dieren blijven bij Natuurpunt om de kudde 
in stand te houden. 
Natuurpunt zorgt voor het waardig slach-
ten van de dieren en brengt de sponsors op 
de hoogte wanneer (oktober-november) 
en waar (Gent – Latem – Merelbeke) ze 
het vlees kunnen ophalen. Het vlees wordt 
evenredig verdeeld onder de ooisponsors. 
De prijs van de sponsoring komt overeen 
met de aankoopprijs van een Herdwickooi, 
maar is ook gebaseerd op de te verwachten 
opbrengst in verhouding tot de aankoop-
prijs van lamsvlees in de winkel. Bij normale 
kweekresultaten kost die sponsoring je op 
termijn dus zo goed als niets, maar je helpt 
er ons natuurproject wel een flink stuk mee 
vooruit. Bovendien krijg je gegarandeerd 
ecologisch vlees uit onze natuurgebieden. 
  
Nieuwsbrief en Herdwickdag 
De sponsors krijgen jaarlijks een nieuws-
brief over het project met onder meer een 
overzicht van het aantal lammeren en de 
verdeling. Verder worden ze via e-mail 
uitgenodigd op onze Herdwickdag waarbij 

we de kudde bekijken en toelichting geven 
bij het leven van de schapen. 
  
uiteraard kan elk dier slechts eenmaal 
worden gesponsord. Het aantal sponsors 
is dus beperkt! Als sponsor kun je uiter-
aard wel peter of meter zijn van meer dan 
één schaap. Een overzicht van de nog niet 
gesponsorde rammen en ooien is te vinden 
op de website van Natuurpunt Gent. 
  
Garantie 
Herdwicks zijn heel robuuste, zelfredzame 
en langlevende schapen, die geselecteerd 
zijn op een hard leven in een grillig milieu. 
Hoewel hun verzorging en levensomstan-
digheden in onze natuurgebieden heel wat 
comfortabeler zijn dan in hun streek van 
herkomst, valt het nooit uit te sluiten dat 
een dier sterft. Als een schaap gedurende 
je sponsorperiode overlijdt, garandeert Na-
tuurpunt de vervanging van het dier. Onze 
schapen worden gevaccineerd volgens 
de wettelijke voorschriften (bijvoorbeeld 
tegen blauwtong). Mocht er toch een 
nieuwe epidemie optreden, dan vervalt 
die garantie. 
  

Wie een Herdwickschaap wil sponso-
ren, stuurt een mailtje aan herdwick@
natuurpuntgent.be. Je kunt ook een 
naam opgeven voor je schaap. Je krijgt 
vervolgens een e-mail als bevestiging 
van je sponsoring met verzoek tot be-
taling. Geen internetgebruiker? Geen 
probleem: neem telefonisch contact 
op met Peter Van Herp op het num-
mer 0473/87.11.00. De overeenkomst 
gaat in op de datum van ontvangst van 
de overschrijving. Peters en meters van 
rammen ontvangen automatisch een 
fiscaal attest. 

  
Wil je de start van het Herdwickproject nog 
eens herbeleven en enkele filmpjes bekij-
ken? Surf dan naar de Latemse archiefpa-
gina’s van www.natuurpuntgent.be. Op 
de Latemse actueelpagina’s rapporteren 
we regelmatig over het wel en wee van 
onze dieren. Abonnees van de gratis elek-
tronische nieuwsbrief Digisnep! worden 
automatisch op de hoogte gebracht. 
  


