
Jaarverslag 

Kinderboerderij ’t Woelige Nest
 

 

 

www.kinderboerderij

 

Jaarverslag 2009 

Kinderboerderij ’t Woelige Nest

 

 

 
 

 

 

 

Kinderboerderij 't Woelige Nest 

Boterbloem 3 

3972 SB Driebergen 

0343 521351 

www.kinderboerderij-driebergen.nl 

Kinderboerderij ’t Woelige Nest  



 2

INHOUDSOPGAVE 

 

1 Inleiding 
2 Bestuur 

3 Bestuurszaken 
4 Vrijwilligers 

5 Donateurs 
6 Sponsors 

7 Dierenbestand 
8 Stages 
9 Educatie en scholenbezoek 

10 Publiciteit en informatie 
11 Werkzaamheden 

12 Activiteiten 
13 Bezoekers 
14 Tot slot 



 3

1 Inleiding 

In 2009 heeft het bestuur verder vorm gegeven aan het plan van aanpak dat eind 2008 

was opgesteld. Er is een inrichtingsplan gemaakt voor de komende drie jaar. De 

afzonderlijke elementen uit dit plan zijn als projecten opgenomen in een projectenboek 

waarmee sponsors worden benaderd. Veel tijd is dit jaar besteed aan het overtuigen van 

de gemeente onze subsidie te verhogen, wat uiteindelijk is gelukt. Behalve een gedegen 

begroting voor de komende jaren heeft daaraan ook een cultuuromslag in het bestuur 

bijgedragen: niet meer klagen over de tekorten, maar de nadruk leggen op hetgeen de 

kinderboerderij aan activiteiten te bieden heeft en voor de financiën niet alleen 

inzetten op de gemeente, maar zeker ook op sponsoren. Doorslaggevend voor 

daadwerkelijke verhoging van de subsidie was ons eigen onderzoek naar subsidiëring van 

kinderboerderijen in andere gemeenten. Daaruit bleek dat onze kinderboerderij veruit 

het minste subsidiegeld kreeg. De afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling van de 

gemeente heeft dit onderzoek in eigen beheer opnieuw uitgevoerd en met de resultaten 

daarvan een voorstel ingediend in het college. Vanaf 2011 is er extra budget beschikbaar 

voor de kinderboerderij. Dit is in de meerjarenbegroting 2010-2013 opgenomen, die 29 

oktober 2009 door de gemeenteraad is vastgesteld. Hiervan zijn we door de afdeling 

Maatschappelijke Ontwikkeling via e-mail op de hoogte gesteld. Voor 2010 moest er nog 

wel extra budget worden gevonden. Het college heeft het voorstel van wethouder 

Elisabeth van Oostrum voor een eenmalige extra subsidie voor 2010 in december 

goedgekeurd. In april 2010 volgde goedkeuring door de raad. 
 

2 Bestuur 

Op 1 januari 2009 bestond het bestuur van de Kinderboerderij uit de volgende personen: 

 

Voorzitter   Mevrouw N. Schravesande 

Secretaris   Mevrouw K. Kolmas 

Penningmeester  Mevrouw I. Burgers 

Lid    Mevrouw L. van Ginkel 

 

Het bestuur heeft in 2009 negen keer vergaderd. 

Op 12 december 2009 bestond het bestuur uit de volgende personen: 

 

Ilse Burgers   vicevoorzitter 

Ronald Nan   penningmeester 

Katka Kolmas   secretaris 

Judith Warmerdam  lid externe contacten 

 

3 Bestuurszaken 

Wisselingen in het bestuur 

Neeltje Schravesande heeft in februari aangegeven dat ze om gezondheidsredenen 

moest stoppen met haar werkzaamheden. Ze wilde eerst nog aanblijven totdat een 

nieuwe voorzitter was gevonden, maar moest toch haar taken op 1 juli neerleggen. Ook 

Ilse Burgers heeft haar functie beschikbaar gesteld. Ze gaf te kennen dat ze wilde 

aanblijven totdat een nieuwe penningmeester werd gevonden en nam vanaf 1 juli ook de 

taak van vicevoorzitter waar. In april kwam een penningmeester in beeld die later weer 

afhaakte. Lian van Ginkel heeft per 26 mei haar taken als bestuurslid na 20 jaar 

neergelegd. Ze is verdergegaan als voercoördinator. Ze gaf aan geen afscheid te willen. 

Ze is samen met Neeltje op een vrijwilligersavond in het zonnetje gezet en het bestuur 

nam afscheid van haar en Neeltje Schravesande tijdens een etentje bij Neeltje thuis. 
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Op 16 september is Ronald Nan als nieuwe penningmeester aangetreden en Ilse legde 

haar taak als penningmeester neer. Op 21 oktober kreeg het bestuur versterking van 

Judith Warmerdam, die tevens de coördinator van de peuterochtenden is. Judith is 

benoemd als bestuurslid externe contacten. 
 

Plan van aanpak 

Het bestuur heeft met hulp van twee betrokken ouders, Tom den Boer en Oscar Nagel, 

een plan van aanpak opgesteld en een visie gepubliceerd in de kinderboerderij. Naast een 

klein bestuur komt er ruimte voor diverse commissies die zelfstandig opereren en 

rapporteren aan het bestuur: educatie (ingevuld), communicatie (ingevuld), 

fondsenwerving (vacature), beheer (ingevuld), dierverzorging (ingevuld), coördinator 

gastvrouwen- en heren (vacature) en een vrijwilligerscoördinator (vacature). Een 

klusteam en een feestcommissie waren er al. Er is een inrichtingsplan voor de komende 

drie jaar opgesteld. Op basis van dit plan wordt een projectenboek gemaakt waarmee 

nieuwe sponsoren worden geworven. De functie van vrijwilligerscoördinator was kort 

even ingevuld, maar is helaas weer vacant. 
 

Subsidieaanvraag 

In 2009 hebben we naast de budgetsubsidie van € 5000, een activiteitensubsidie 

ontvangen van nog eens € 5000. Daarmee hebben tweemaal 10 Ecokids-lessen bekostigd 

en creatieve activiteiten voor kleinere kinderen op de woensdagmiddag kunnen betalen. 

Hiermee zijn ook 4 extra uren voor Lottie Brosky betaald die zij heeft besteed aan het 

uitwerken van het kinderboerderijkeurmerk 'Goed voor elkaar'. 

 

De kinderboerderij is door de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente 

in een vroeg stadium betrokken bij de opstelling van de Beleidsregels Jeugd. Deze 

beleidsregels beoogden het subsidiebeleid op het gebied van jeugd te harmoniseren. 

Helaas bleek bij de concept vaststelling van deze regels (17 februari) dat de gemeente 

daarin een maximaal subsidiebedrag per instelling had opgenomen. Voor de 

kinderboerderij was het maximum gesteld op € 10.000, minder dus dan de € 20.000 die 

de kinderboerderij voor 2010 had aangevraagd. De kinderboerderij heeft op 5 maart, 

bij de bespreking van de regels met de betrokken organisaties, meteen protest 

aangetekend tegen het maximumbedrag. Bij de behandeling van de concept Beleidsregels 

Jeugd in de Commissie Samenleving op 9 maart heeft Neeltje Schravesande ingesproken 

en bezwaar gemaakt. Bij de behandeling van de regels op 26 maart in de gemeenteraad 

heeft Katka Kolmas nogmaals bezwaar aangetekend. De raad heeft de Beleidsregels 

terugverwezen naar de wethouder omdat het subsidiebedrag voor de kinderboerderij 

onduidelijk was. Bij een overleg met wethouder van Oostrum op 3 april hebben we een en 

ander toegelicht. Voor het opstellen van de financiële jaarrekening 2009/begroting2010 

ten behoeve van de subsidieaanvraag voor 2010 hebben we vervolgens hulp gehad van een 

bevriende registeraccountant. In november wees de gemeente ons voor 2010 een 

budgetsubsidie van 10.000 euro toe. Voor de andere 10.000 konden we een incidentele 

subsidie aanvragen. Dat is op 2 december gebeurd. Eind december is deze aanvraag door 

het college goedgekeurd, in april 2010 door de gemeenteraad. 
 

Personeel 

Het contract van de beheerder is in april omgezet naar een vast contract met 4 uur 

extra in 2009. De beheerder besteedt deze tijd aan voorbereidingen die nodig zijn voor 

het verkrijgen van het boerderijkeurmerk 'Goed voor elkaar'. 
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Relatie met Champ'Aubert 

Het halen en brengen van cliënten van Philadelphia zorgde voor de nodige problemen met 

Champ'Aubert. Een en ander heeft geleid tot exclusieve samenwerking van Philadelphia 

met Hoek Vervoer, wat moest zorgen voor eenduidige instructies aan de chauffeurs om 

niet meer op het terrein van Champ'Aubert te parkeren, iets wat door Champ'Aubert als 

overlast werd ervaren. Op een aantal incidenten na is dit het hele jaar goed gegaan. De 

cliënten worden nu vlak bij de Hoendersteeg afgezet en lopen via de ingang aan de 

Hoendersteeg naar binnen. 
 

Champ'Aubert bleef echter bezwaar aantekenen tegen gebruik van hun parkeerplaats 

door de kinderboerderij. Ze willen ook geen fietsers en voetgangers meer op hun 

terrein. Daarom zet de kinderboerderij in op de bouw van een eigen parkeer-gedoogzone 

en eigen ingang tussen de weilanden 1 en 2. De gemeente bekijkt mogelijkheden voor 

groene parkeerplaatsen langs de Boterbloem voor de kinderboerderij. Champ'Aubert 

had in het verleden aangeboden dit te financieren. Na bespreking van deze variant wordt 

echter duidelijk dat Champ'Aubert dit toch niet gaat financieren. In de zomer worden 

door de gemeente enkele groene parkeerplaatsen aangelegd op een andere plek dan in 

eerste instantie met de gemeente is besproken. Ook het aantal extra plaatsen is 

volstrekt ontoereikend. Omdat we op dat moment slechts twee bestuursleden hebben, 

besluiten we hierop verder geen actie meer te ondernemen. 
 

Op 9 juni legt Champ'Aubert een kettingslot om de poort van onze hoofdingang aan de 

Boterbloem 3 en wil ons zo dwingen alleen de andere ingang gebruiken. Lian van Ginkel 

zegt als enig aanwezig bestuurslid toe de poort gesloten te houden. Na de zomer zijn 

Ilse Burgers en Lottie Brosky het met deze maatregel eens, Katka Kolmas is tegen. 

Besloten wordt te wachten op uitbreiding van het bestuur om dit in stemming te kunnen 

brengen en actie te ondernemen. 
 

4 Vrijwilligers 

In februari, april en september hebben wij een vrijwilligersavond georganiseerd. Op zo'n 

avond komen eerst mededelingen van het bestuur en de commissies aan bod, daarna volgt 

een gezellige borrel. 
 

Op 21 maart zijn 500 folders verspreid met een oproep voor vrijwilligers. Dit heeft 1 

vrijwilliger opgeleverd die bovendien na een maand alweer is afgehaakt. 

Buiten de folderactie om zijn er wel nieuwe vrijwilligers bijgekomen: Judith Notenboom, 

Mariska Andriessen (weg), Willemijn van Erp, Martijn Bree, Judith de Kok, Ben 

Gaikhorst, Belle Braakman (weg), Judith Warmerdam, Daniek van Lunteren, Wietske 

Schornagel en Jeske Erlings. De laatste twee zijn tevens peuterochtendmoeders. Tom 

den Boer en Oscar Nagel staakten eind van het jaar hun bemoeienis met de 

kinderboerderij. Oscar is ook uit de communicatiecommissie gestapt, beiden blijven wel 

beschikbaar voor eenmalige acties. Cathrien Roolvink is in januari gestopt, maar later 

weer begonnen.  
 

Er is een vrijwilligersovereenkomst opgesteld waarin de taken, rechten en plichten van 

elke vrijwilliger staan omschreven. Nieuwe vrijwilligers krijgen bij aanmelding een kopie 

van dit contract. Het origineel bewaren we in de map Vrijwilligers op de boerderij. 

Halverwege het jaar had het bestuur de vacature voor vrijwilligerscoördinator ingevuld, 

maar deze functie is helaas weer vacant. 
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In april draagt Tom den Boer de kinderboerderij voor bij de Rotary. De Rotary neemt de 

kinderboerderij als project aan en biedt praktische hulp. Dit heeft onder meer geleid 

tot een gesprek met voormalig wethouder en inwoner van Driebergen-Rijsenburg Henk 

Jan Derksen over strategie naar de gemeente toe.  
 

27 juni is een aantal vrijwilligers ingegaan op de uitnodiging van Baak voor de 

vrijwilligerslunch op landgoed De Horst. Het was een gezellig samenzijn met de 

mogelijkheid vrijwilligers van andere organisaties te ontmoeten. 
 

Jan van der Weijden heeft op 9 juni een lichte hartaanval gehad en is sindsdien ziek 

thuis. Hij wordt node gemist. 

Thea Jelier heeft in oktober de 'Pluim op de hoed' van de gemeente ontvangen, een prijs 

voor de vrijwilliger die zich het afgelopen jaar bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt.  
 

5 Donateurs 

In 2009 hadden we 250 donateurs. Zij betalen een vast bedrag per jaar. In ruil 

ontvangen zij minimaal 1x per jaar een nieuwsbrief. Bezoekers doneren ook incidenteel 

contant geld in een spaarpot (het paard) die op de kinderboerderij staat. 
 

6 Sponsors 

Boekhandel Jacques Baas heeft van elk verkocht boek tijdens boekenweek (thema 

dieren) één euro geschonken aan de kinderboerderij. Opbrengst was 111 euro. 
 

De Stichting Heuvelrugfonds doneert gereedschap ter waarde van 2000 euro voor de 

nieuwe werkschuur. De werkschuur is in aanwezigheid van het Heuvelrugfonds en 

wethouder Elisabeth van Oostrum feestelijk geopend. 

De Stichting Heuvelrugfonds organiseerde in mei een vrijwilligersproject waarbij een 

begin werd gemaakt met de renovatie van het straatwerk op het terrein van 

kinderboerderij 't Woelige Nest. Het project stond onder toezicht van de bedrijven 

Van Rijnsoever en Van Asch en werd gefinancierd door Alliander Foundation. Dit was het 

tweede project dat het Heuvelrugfonds voor de kinderboerderij had georganiseerd.  
 

In april is de actie Heuvelrugwijn gestart. Dit is een goededoelenwijn waarmee Hans van 

Vugt en Super de Boer een sponsorbedrag van 3000 euro voor ons willen ophalen. Wij 

helpen bij de promotie en verkoop van de wijn. 
 

Kaarsenmakerij Dipam heeft op Koninginnedag pannenkoeken gebakken en de opbrengst 

van 100 euro aan de kinderboerderij gedoneerd.  
 

Mevrouw Venema van Park Boswijk heeft een boekje geschreven over de 

ontstaansgeschiedenis van het park (vroeger kwamen dieren van onze kinderboerderij op 

hun weiden logeren). Van elk verkocht boekje doneerde ze 2 euro aan de kinderboerderij 

en dit heeft in totaal 300 euro opgebracht. 
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7 Dierenbestand 

Ook in 2009 zijn er veel verschuivingen geweest in het dierenbestand. Diverse dieren 

zijn aangekocht, verkocht, geboren en overleden. 
 

Varkens 

In 2009 hebben we ons varken, Woelie, moeten laten inslapen. De reden was 

voornamelijk ouderdom. Ze is 8 jaar geworden. Mickey bleef eenzaam achter. In maart 

is er een nieuw varken gekomen, Qwast, een kunekune-varken van een jaar oud. Hij was in 

eerste instantie iets groter dan verwacht maar het is een verschrikkelijk lief varken. 

Hij luistert prima en geeft pootjes op commando. De eerste twee maanden was er vaak 

ruzie tussen Mickey en Qwast maar naarmate de tijd verstreek werden het steeds meer 

vrienden. In 2009 mochten de varkens ook voor het eerst in de geitenwei, ze kunnen dan 

grazen en hebben meer bewegingsvrijheid.  
 

Pluimvee 

Op de kinderboerderij lopen verschillende kippenrassen, kalkoenen, ganzen, eenden en 

duifjes te scharrelen. In de zomer is er waarschijnlijk een vos langs geweest en heeft in 

een paar nachten alle kippen, eenden, ganzen en parelhoenders uit de schapenwei 

meegenomen/gedood. Ook hadden de kippen in de kippenhokken dit jaar weer last van 

bloedluis. De kippen en de hokken zijn goed behandeld en ontsmet zodat we er snel vanaf 

waren. Er zijn twee nieuwe Brahma-kippen gekomen in het najaar, deze worden ’s nachts 

opgesloten zodat de vos er niet meer bij kan. 
 

Ezels 

Bas en Tommy lopen al jaren op de kinderboerderij. Dit jaar zijn ze weer ingezet tijdens 

het schaapscheerdersfeest. Vele kinderen hebben weer een rondje op ze gereden. 

Iedere zomer heeft vooral Bas last van eczeem op zijn nek en rug. Door hem te wassen 

kunnen we dit zelf weer verhelpen. 
 

Geiten 

In 2008 zijn er 4 dwerggeiten en 1 Nubische geit gedekt. In het voorjaar van 2009 zijn 

er 14 lammetjes geboren maar daarvan zijn er 3 dood ter wereld gekomen. Drie bokjes 

zijn met de fles grootgebracht. De moedergeit had vier lammeren gekregen en zoveel 

melk geeft ze niet. 
 

Alle geiten zijn in mei gecontroleerd op Q-koorts door de Voedsel en Waren Autoriteit 

en alle geiten bleken vrij te zijn van deze ziekte. Wel zijn ze ingeënt tegen blauwtong en 

Q-koorts door de dierenarts. Alle geiten en bokken die minder geschikt waren voor de 

kinderboerderij zijn verkocht. We hebben 1 dwergbokje aangeschaft om de dwerggeiten 

te laten dekken. Vanwege de Q-koorts is het advies van de SKBN om de geiten en 

schapen niet te laten dekken. Dit advies hebben we opgevolgd. Eind 2009 hadden we tien 

geiten en één bok.  
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8 Stages 

In 2009 hebben 6 middelbare scholieren hun maatschappelijke stage bij ons vervuld.  

2 meiden in het begin van 2009, 2 jongens in de kerstvakantie, 1 jongen heeft gedurende 

een aantal weekenden stage gelopen en 1 meisje komt in het kader van de stage 1 keer 

per 2 weken voeren op zaterdagochtend. Voor alle scholieren hebben we een verslag en 

beoordeling voor gebruik op hun school geschreven. 
 

In 2009 zijn we ons Aequor-certificaat kwijtgeraakt omdat er niet 36 uur per week een 

beheerder in dienst is. Dit houdt in dat we geen beroepsgerichte stagiaires meer op de 

kinderboerderij hebben. Dit vinden wij uiteraard erg jammer en een groot gemis. 
 

9 Educatie en scholenbezoek 

Binnenschoolse educatie 

In 2009 zijn de scholen weer vaak op bezoek geweest bij de kinderboerderij. De 

leerlingen bekijken en knuffelen de dieren en spelen na afloop uitgebreid in onze 

speeltuin. 
 

De kinderboerderij wil graag een educatief programma voor de scholen opzetten. We 

zijn een samenwerking gestart met het team NMC van de Milieudienst Zuidoost-Utrecht 

(MZOU). Het team NMC verzorgt voor de scholen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug 

de natuur- en milieueducatieactiviteiten. De scholen kunnen er leskisten en materialen 

lenen en lessen volgen. De kinderboerderij heeft met het team NMC een kleuterles 

ontwikkeld “Jong Leven” die te vinden is in de catalogus van het team NMC. De scholen 

kunnen de les gaan volgen in het voorjaar van 2010.  

De kinderboerderij gaat het educatieve programma in 2010 uitbreiden en wil dan ook 

een educatief medewerker in dienst nemen voor 1 ochtend per week. 
 

Buitenschoolse educatie 

Creatieve middagen 

Voor de leeftijdsgroep van 2 t/m 7 jaar hebben we verschillende creatieve middagen 

gehouden. Thea Jelier, een van onze vrijwilligsters, heeft met de kinderen o.a. egeltjes 

gemaakt, vetbollen gemaakt en opgehangen en geknutseld met voorjaarsbloemen. 
 

Paaseieren zoeken 

De zaterdag voor Pasen zijn ongeveer 25 kinderen op de kinderboerderij enthousiast op 

zoek gegaan naar (chocolade) paaseitjes. Het was erg gezellig en lekker (in het 

zonnetje)!  
 

Ecokids 

In 2009 zijn we gestart met Ecokids-lessen. Ecokids zijn kinderen die het leuk vinden 

om met de natuur en het milieu bezig te zijn. Er zijn 2 groepen Ecokids geweest, 1 in het 

voorjaar en 1 in het najaar, met in totaal 35 kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar. 

Onder begeleiding van Bep van Delden (Stichting Ecokids) en Thea Jelier volgde iedere 

Ecokids-groep een programma van 10 bijeenkomsten. Er werden o.a. insectenhotels 

gemaakt, water gezuiverd in zelfgemaakte filters en waterdiertjes bekeken in de vijver 

van de IVN-heemtuin. Na het verzamelen van zwerfafval kregen we wethouder Waltman 

op bezoek die versteld stond van onze 'vangst'.  

Voercursussen 

Eind 2009 bleek dat er verschillende kinderen (ook van de Ecokids-groepen) 

belangstelling hadden om te leren hoe ze de dieren moeten voeren op de 
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kinderboerderij. In januari 2010 zal een eerste groep van 5 kinderen in 4 bijeenkomsten 

het vak van dierenvoerder gaan leren. Wie weet worden ze bij ons wel vrijwilliger. 
 

10 Publiciteit en informatie 

Vanaf 10 september hebben wij tweewekelijks een rubriek in de Stichtse Courant. De 

communicatiecommissie levert de stukjes aan. 
 

Op de boerderij wordt meerdere keren per jaar een planning en een agenda opgehangen 

voor het publiek en voor de vrijwilligers. 
 

De kinderboerderij heeft een eigen website. De naam van de site is door verhuizing van 

de eigenaar helaas gewijzigd. We hebben de site daarom bij een eigen host 

ondergebracht, waardoor opnieuw de naam is gewijzigd. Deze nieuwe naam houden we nu 

wel tot in de lengte der dagen. 
 

In september groot interview met Neeltje Schravesande in lokale pers, met oproep voor 

nieuwe voorzitter. Er is een functieprofiel voor de voorzitter gemaakt dat kandidaten op 

aanvraag wordt toegestuurd. 
 

De Kinderboerderij heeft bij diverse eigen activiteiten gezorgd voor publiciteit in de 

Nieuwsbode, Heuvelrugnieuws en de Stichtse Courant.  
 

In september is er een nieuwsbrief uitgegaan naar donateurs/sponsors/adoptanten. 

Alle vrijwilligers ontvangen maandelijks een interne nieuwsbrief. 
 

11 Werkzaamheden 

Op 13 maart is de werkschuur gebouwd. In november heeft de gemeente het recht van 

opstal voor al onze schuren gevestigd. 

De keuken is verbouwd tot werkruimte voor de beheerder, en als koffiehoek en 

ontvangstruimte. Katka heeft een ontwerp voor de keuken gemaakt, de uitvoering was in 

handen van Jan van der Weijden en Arie Balk. 

Er is een wipkip vervangen, de oude was verrot en werd afgevoerd. 

Er zijn wat reparaties uitgevoerd aan de speeltoestellen. 

 

Op 30 mei werd de bestrating in de geiten- en ezelweide vernieuwd met hulp van het 

Heuvelrugfonds, gefinancierd door Alliander Foundation en onder toezicht van de 

bedrijven Van Rijnsoever en Van Asch.  

Er was een klussendag georganiseerd op 20 juni. 

 

Op de klussendag van 19 september zijn alle stallen geschilderd (schapenstal, 

kippenrennen, landgeitenstal en ezelstal). 

 

Op 7 november kwamen Rotary-leden bij ons klussen. Zij hebben het dak van de 

kippenhokken gerepareerd en 1 kippenhok afgebroken, de varkensuitloop vergroot en de 

kippenhokken geverfd. 

 

In zomer hebben wij autobanden geplaatst tussen de zandbak en het gras. Dit om te 

voorkomen dat daar kinderen spelen en zo schommelende kinderen op hun hoofd krijgen. 
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12 Activiteiten 

Behalve kinderen spelenderwijs laten kennismaken met dieren en het bieden van een 

ontmoetingsplek tussen jong en oud, een activiteit die wij het hele jaar door aanbieden, 

hebben de volgende activiteiten plaatsgehad. 
 

16 mei opening werkschuur en gereedschap van Heuvelrugfonds. Opening verricht door 

wethouder van Oostrum.  
 

25 augustus deelname aan dag van 'Dag van betrokken ondernemen', georganiseerd 

door Baak en de Stichting MBO (Maatschappelijk Betrokken Ondernemen) op landgoed 

De Horst. De kinderboerderij is onderwerp van een workshop waarbij ondernemers 

brainstormen over mogelijkheden meer geld voor de KB te genereren. 
  
Schaapscheerdersfeest - voorafgaand aan het feest hebben wij alle raadsleden 

uitgenodigd. Wethouder Clemens v.d. Burg verrichtte de opening en 2 raadsleden 

kwamen kijken: Janny Foekens (CU), Wendy Boom (CDA). 
 

12 september deelname aan het dorpsfeest, samen met Stichting Heuvelrugfonds. Wij 

hebben oud-Hollandse spelletjes voor kinderen georganiseerd.  
 

Dierendag - wethouder Jankees Salverda kwam een verhaaltje voorlezen. 
 

Sinterklaas - 14 november, deze keer weer tussen 12:45 en 13:15 uur.  
 

Koninginnedag - weer een geweldige opbrengst dankzij de verkoop van oude spullen die 

het hele jaar door worden aangebracht en op de zolder bewaard. 
 

Kinderfeestjes - Ouders kunnen buiten de openingstijden op de kinderboerderij terecht 

voor een kinderfeestje. Wij zorgen dat alles open is en verkopen desgewenst ijs en 

drinken. Verder doen ouders alles zelf, onder supervisie van iemand van de 

kinderboerderij. Dit is een populaire activiteit die ook weer extra geld in het laatje 

brengt. 
 

13 Samenwerking Philadelphia 

Gedurende 2 dagen per week voeren cliënten van zorginstelling Philadelphia 

werkzaamheden uit op de kinderboerderij. Dit doen zij geheel zelfstandig en tot volle 

tevredenheid van onze beheerder, Lottie Brosky. Dit neemt ons veel werk uit handen, 

omdat wij tijdens die twee dagen geen vrijwilligers hoeven in te zetten voor het voeren 

van dieren en het uitmesten van stallen. 
 

Philadelphia heeft verder een groot verloop van personeel. het is ons het hele jaar niet 

gelukt om 2 contracten te ondertekenen - een gebruikscontract voor de kantine en een 

samenwerkingsovereenkomst. Mondelinge afspraken werken prima, maar we willen graag 

iets op papier hebben. Dit krijgt in 2010 prioriteit. 
 

14 Bezoekers 

Uit diverse tellingen blijkt dat de kinderboerderij 10.000 tot 15.000 bezoekers per jaar 

trekt. 
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15 Tot slot 

Dankzij extra subsidie is de financiële toekomst van de kinderboerderij zekergesteld - 

in 2010 hebben in elk geval geen verlies meer. Dankzij de subsidie kunnen we bovendien 

een start maken met reeds lang gekoesterde wens om educatieve activiteiten aan te 

bieden. De creatieve middagen en Ecokids-lessen zijn een groot succes. Volgend jaar 

willen we meer doelgroepen en scholen in de regio bereiken. 

 

Voor de financiën leunt het bestuur echter niet alleen op de gemeente. Een groot deel 

van de inkomsten wordt opgebracht met diverse activiteiten die gedurende het jaar 

door de vrijwilligers worden georganiseerd. Dit trekt een grote wissel op alle 

vrijwilligers. Gelukkig hebben zich veel nieuwe vrijwilligers aangemeld en werken de 

successen aanstekelijk.  

 

De derde inkomstenbron zijn de donateurs en sponsoren. De sponsoren kunnen hun naam 

verbinden aan afzonderlijke projecten uit ons projectenboek. Dit boek bevat projecten 

uit het inrichtingsplan dat wij voor de komende jaren hebben opgesteld. Ook hier is het 

enthousiasme groot en is reeds veel bereikt. 

 

In 2010 gaan wij verder op de ingeslagen weg en hopen wij uit te groeien tot de leukste 

kinderboerderij van de Heuvelrug. 

 

Driebergen-Rijsenburg, april 2010. 

 


