
PERSBERICHT 

Onverwachte bevalling op de Witte Schuur Culemborg 

In 2020 heeft Hans Vermeulen uit Culemborg het idee geopperd om 2 alpaca’s te “doneren” aan 

Zorgboerderij de Witte Schuur. Hans wilde iets goeds doen en zijn buurvrouw Hedwig attendeerde 

hem op het werk van de Witte Schuur. Op de Witte Schuur leven diverse boerderijdieren, zoals 

schapen met lammetjes, kalkoenen, varkens, kippen, konijnen, kwartels, maar dus sinds 2020 ook 

Alpaca’s. De alpaca Romy bleek te zijn gedekt toen deze werd verhuisd, maar ze wisten niet zeker of 

het ook daadwerkelijk gelukt was. Nu 11 maanden later…bleek het dus wel. Romy liet geen zichtbare 

zwangerschap zien, dus voor de deelnemers van de Witte Schuur kwam er toch wel heel onverwachts 

geboortenieuws op een mooie zondag in juni. 

Hans kwam laatst op kraamvisite en wilde eigenlijk toch wel een naam verzinnen voor het veulentje. 

Vanaf vandaag zullen we ons merrie veulentje Shirley gaan noemen! We vonden het wel toepasselijk 

na zijn gulle gift van 1,5 jaar geleden.  

Iedereen kan op kraamvisite komen, vanuit de theeschenkerij is mama Romy met veulen Shirley te 

zien! Ze is zwart/wit en is al heel vrij in haar doen en laten! 

 

De Witte Schuur is een zelfstandig draaiende Zorgboerderij, waaraan geen landelijke subsidies 

worden verstrekt en op eigen kracht en de persoonlijke bijdrage van de deelnemers wordt 

georganiseerd. Een steuntje in de rug van de ondernemers en bewoners in de regio is erg bijzonder 

en natuurlijk welkom.  

De Witte Schuur heeft een eigen 'Boerderijwinkel', welke wordt gerund door medewerkers en 
deelnemers. In de boerderijwinkel verkopen ze diverse streekproducten rechtstreeks van de boerderij. 
Ook veel streekproducten zoals jams, sappen, advocaat, zuivel en kaas vers van het mes. Verder vindt 
u er groente en fruit, eieren, zuivel, kaas, ambachtelijke worsten en diverse soorten vlees. Daarnaast 
worden er in de Boerderijwinkel diverse soorten " cadeaupakketten" verkocht. De theeschenkerij is 
zeven dagen per week geopend, waar naast lekkernijen zoals gebakjes, ook boeren roomijs wordt 
verkocht. 
  
Ook de bakkerijproducten van de Zorgbakkerij” heeft het streekmerk Betuws Best gekregen, dit 
betekent dat de producten zijn verwerkt en/of geteeld in de Betuwe. 
www.de-witteschuur.nl 
 
 
Noot voor de redactie: 
Meer informatie en een leuk filmpje is te vinden op de Facebookpagina van de Witte Schuur. Meer 
informatie over de boerderijwinkel is te verkrijgen bij Roos Niemeijer-Kleppe 0615123375 roos@de-
witteschuur.nl 
 

http://www.de-witteschuur.nl/

