Zot van mijn BUITENJOB

“Het is niet eens zo gek,
Wandelen met lama’s!”

TIM DE BACKER

“Of ze niet spuwen,
vragen mensen vaak
als ik vertel over mijn
lama’s. ‘Nee, hoor, de
mijne zijn heel tam’,
zeg ik dan. Ze zijn echt
zachtaardig en attent.
Net daarom wil ik ze
graag inschakelen voor
therapieën. Nu al organiseer ik wandeltochten
met hen, overal in
België, en dan merken
mensen vaak hoe rustgevend zo’n tocht is.
Het lijkt misschien een
beetje gek om met een
lama aan de hand te
gaan wandelen, maar
in Zwitserland, Oostenrijk en Frankrijk gebeurt
dat al vaak. En als het

van mij afhangt, dan
worden wandeltochten
met lama’s ook hier
vanzelfsprekend. Naast
de lama’s, heb ik ook
een aantal ezelinnen.
Hun melk gebruik ik
om zeep en andere
huidverzorgingsproducten te maken. Cleopatra gebruikte ook al
ezelinnenmelk om zich
te verzorgen. Met al die
dieren zijn mijn dagen
van ‘s morgens vroeg
tot ‘s avonds laat goed
gevuld, maar ik zou
nooit nog een andere
job willen doen. Ik vind
het fantastisch dat ik
elke dag in de buitenlucht mag werken.”

PLEZANT OP HET STRAND

Waar zit
Juul?

Op deze foto stapt Danté
(15 maanden) voor het
allereerst helemaal zelf
richting de zee. Een
mooie herinnering aan
een prachtige dag. • Nikki

Juul zit ergens in deze
Libelle verstopt. Haal de
kinderen erbij en ga op zoek.
Wie vindt Juul het eerst?

Geen grote reis voor ons
dit jaar, maar wel een gezellige vakantie in Nieuwpoort. Lou (6 maanden)
maakte voor het eerst
kennis met het zeewater
en wát had hij een pret!
• Myrthe

Het verjaardagsweekend voor
mijn man Stijn verliep stormachtig. Letterlijk dan! Maar ondanks het grillige weer hebben
we samen met Xander (10) en
Loïc (5) genoten! • Veronika
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Naam? Eveline
Leeftijd? 50
Buitenjob?
heeft haar eigen
lama- en ezelinnenboerderij met
twintig lama’s
en vijf ezelinnen
Sinds? Twaalf jaar
Favoriete plekje
buiten? De
weides, waar ik
de dieren kan
bekijken en bestuderen. Ze hebben
elk hun eigen
karakter: fantastisch om te zien.
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