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1 Inleiding 
Plannen hebben en plannen uitvoeren zijn niet altijd gelijklopende 
processen. 
Bij de uitvoering van onze plannen is er door veel mensen 
hartverwarmende inzet en betrokkenheid getoond. Natuurlijk door eigen 
medewerkers en vrijwilligers maar evenzeer door bedrijven, organisaties 
die geld of goederen beschikbaar stellen, of clubs en collega groepen die 
de handen uit de mouwen komen steken. 
In 2011 heeft de kinderboerderij zijn bestaansrecht weer overduidelijk 
bewezen. Het is een prachtige plek voor kinderen om spelenderwijs veel 
te leren over dieren, een gezellige plaats voor bezoekers en 
buurtbewoners om elkaar te ontmoeten, een boeiende plek voor mensen 
die vrijwilligerswerk willen doen, een zeer goed doel voor sponsoren en 
donateurs om hun maatschappelijke betrokkenheid tot uitdrukking te 
brengen. 
De boerderij is in 2011 niet gekweld door financiële zorgen. 
De gemeentelijke subsidie en de vele giften maakten het mogelijk onze 
plannen te kunnen uitvoeren. Wensen en toekomstplannen zijn er nog 
voldoende, we kunnen nog jaren vooruit!  
 
2 Bestuur 

 
In 2011 bestond het bestuur uit: 
Jannie Foekens   voorzitter 
Peter Muller           penningmeester 
Katka Kolmas   secretaris 
Judith Warmerdam  lid externe contacten 
 
Halverwege het jaar heeft Judith om privé redenen haar 
bestuurslidmaatschap neergelegd. 
Katka heeft na 10 jaar kinderboerderij haar bestuurslidmaatschap per 
eind december neergelegd. 
Er zijn eind 2011 hoopvolle contacten met nieuwe kandidaat 
bestuursleden. 
 
 
3 Bestuurszaken 

 
Het bestuur heeft elke maand vergaderd, de beheerder neemt actief deel 
aan deze vergaderingen. 
 
Plan van aanpak 
 
Kennis maken met dieren, is en blijft het hoofddoel van de boerderij. 
Het dagelijks terugkerende werk van zorg voor de dieren en de ontvangst 
van bezoekers vraagt de meeste aandacht van iedereen. 
Daarnaast is het belangrijk dat de boerderij als organisatie ook op langere 
termijn vitaal en gezond blijft. 
In 2009 is een meerjarenplan vastgesteld, looptijd van het plan is 2009-
2011. Veel zaken uit dit plan zijn inmiddels gerealiseerd. 
In 2012 zal een eindevaluatie van dit plan gehouden worden.  
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De Stichting Kinderboerderijen Nederland heeft een Handboek Keurmerk 
uitgegeven. Onze boerderij wil op termijn het landelijk keurmerk halen, in 
het uitgegeven handboek staat omschreven waar de boerderij dan 
allemaal aan moet voldoen. 
Zowel het zelf geschreven meerjarenplan als de landelijke keurmerk eisen 
benoemen de doelen die het bestuur wil realiseren. 
Diverse werkgroepen van eigen vrijwilligers werken hieraan. 
Er bestaat een kluscommissie waar alle onderhoudswerkzaamheden 
besproken en uitgevoerd worden. Een feestcommissie die de grotere 
evenementen organiseert. Een educatiecommissie die alle plannen en 
wensen t.a.v. educatie uitvoert. Een communicatiecommissie die de 
externe contacten regelt en zorgt voor publiciteit. Een werkgroep voor het 
onderhoud van de nieuwe ecologische tuin. 
 
Samenwerkingsverbanden 
 
Gemeente 
 
De gemeente is eigenaar van het pand en de grond waarop de boerderij 
staat. 
Met ambtenaren van de gemeente zijn diverse contacten, afhankelijk van 
het onderwerp. Bouw en kapvergunningen, onderhoud van het pand[ 
nieuwe schuurdeur, schilderen van de buitenkant] Ook zijn er gesprekken 
geweest over de noodzakelijke herinrichting van het hoofdgebouw om in 
aanmerking te kunnen komen voor het landelijke keurmerk. 
Er is een positieve overlegsfeer! 
Het college heeft dit jaar tijdens het dorpsbezoek een bezoekje gebracht 
aan de boerderij. 
 
Philadelphia 
 
Het afgelopen jaar hebben de cliënten van Philadelphia, samen met hun 
begeleidsters, weer twee dagen per week de dieren verzorgt en de stallen 
schoongemaakt. De samenwerking verloopt goed. De kinderboerderij kan, 
op tijden dat Philadelphia er niet is, gebruik maken van de groepsruimte. 
 
BSO wijs 
 
De buitenschoolse kinderopvang heeft afgelopen jaar 3 keer per week 
gebruik gemaakt van onze accommodatie. De kinderopvang gebeurt 
buiten in het bos, de boerderij is het ophaalpunt aan het einde van de 
middag. Voor 2012 is een uitbreiding van onze samenwerking gepland. 
De financiële vergoeding die de boerderij ontvangt voor het gebruik van 
onze ruimtes is een welkome aanvulling op ons budget. 
De kinderen en hun ouders en begeleidsters genieten elke dag van de 
dieren en de speeltuin. De samenwerking verloopt goed. 
 
Champ'Aubert 
 
Met onze directe buren is een goede verstandhouding. De medewerkers 
van Champ’Aubert en de vrijwilligers van de boerderij hebben regelmatig 
contact, bestuurlijk is er 1 keer per jaar contact. Dit jaar is het enkele 
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keren voorgekomen dat bij een feest op Champ’Aubert ook de 
kinderboerderij werd afgehuurd voor de feestgangers. Feest voor 
iedereen! 
 
 
  
 
Subsidieaanvraag 
 
In 2011 heeft de kinderboerderij weer €20.000 subsidie van de gemeente 
ontvangen. Voor 2012 is dit bedrag ook gegarandeerd. De hoogte van de 
huidige subsidie maakt het mogelijk de status quo te handhaven, de 
dreiging van een failliete boedel is gelukkig afgewend. De hoogte van de 
huidige subsidie maakt het niet mogelijk veel toekomstplannen te 
ontwikkelen. Toegroeien naar een kinderboerderij die aan alle 
kwaliteitseisen voldoet vraagt om meer structurele financiële armslag.  
Een uiterst heikel punt vormt de functie van beheerder. In een 
professionele organisatie, die 7dagen per week voor veel dieren zorgt, 
zoveel mogelijk open wil zijn voor publiek, is een vaste betaalde kracht 
van 4 dagen beslist noodzakelijk. Tot nu toe is er vanuit de subsidie geld 
voor 2½ dag gegarandeerd en uit vaste inkomsten van de BSO nog een 
halve dag, 3 dagen in totaal. Het bestuur blijft streven naar een situatie 
waarin het mogelijk is een beheerders functie van 4 dagen te betalen uit 
structurele inkomsten. 
 
4 Vrijwilligers 

 
De vrijwilligers, ruim dertig in totaal, hebben ook in 2011 weer mogelijk 
gemaakt dat de boerderij goed kon draaien. De zorg voor de dieren, elke 
dag van het jaar, wordt voor een groot deel [ zeker de vrijdag, zaterdag 
en zondag]door vaste vrijwilligers gedaan. Een groepje van acht kinderen 
heeft de voercursus gedaan en zij assisteren nu elke week een keer bij 
het voeren van de dieren. Aan het eind van de zomer hebben zij een 
weekend gekampeerd op de boerderij. Het was een heel geslaagd 
kampeerfeest! 
De peuterochtenden[ 3 dagen per week] worden door de betrokken 
moeders zelf georganiseerd, is een mooie vorm van vrijwilligerswerk. 
De nieuw aangelegde ecologische tuin heeft enkele ‘tuinvrijwilligers’ 
opgeleverd. 
De verkoop van ijs en drinken uit het winkeltje wordt op drukke dagen 
door vaste vrijwilligers gedaan. 
Dit jaar zijn er veel schoolklassen op bezoek geweest[ zie educatie]. 
Het geven van “theorie” en “praktijklessen” gaat sommige vrijwilligers 
zeer goed af! 
Het onderhoud van alle opstallen en het terrein gebeurd door een vaste 
superhandige vrijwilliger. 
Bij feesten komt de feestcommissie tot leven en organiseert alles m.b.t 
het schaapscheerdersfeest, de Koninginnedag markt, en de Levende 
Kerststal maar ook de verjaardagsfeestjes voor kinderen. 
Er zijn dit jaar drie vrijwilligersbijeenkomsten gehouden, gezellige 
avonden waar over het reilen en zeilen van de boerderij wordt gesproken. 
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Er zijn dit jaar 6 vrijwilligers vertrokken en ook 6 nieuwe vrijwilligers bij 
gekomen. 
Er is ook allerlei werk verzet door mensen die geen vrijwilliger bij ons zijn, 
maar wel een klus willen doen of een dag willen werken. 
De kinderen van de school De Ontdekkingsreis hebben een middag 
hokken schoongemaakt en weilanden blad vrij gemaakt. 
Een inwoner van Driebergen heeft de ecologische tuin getekend en samen 
met een groep ambtenaren van de Provincie Utrecht de tuin aangelegd. 
De Lions club heeft een paar zaterdagen gewerkt aan het realiseren van 
een nieuwe konijnenheuvel.  
Een Driebergse architecte heeft de tekening van de skelterbaan gemaakt 
en geadviseerd m.b.t. de uitvoering. 
Twaalf mensen hebben op de actiedag Nederland doet een dag lang 
geschilderd aan het Philadelphia gebouw. 
 
5 Donateurs 

Onze trouwe donateurs hebben ook in 2011 de toegezegde donatie 
overgemaakt. Er zijn rond de 275 donateurs, mogelijk is daar noch 
uitbreiding te realiseren. Er zijn ook onbekende donateurs die hun 
bijdrage in het “spaarpaard” stoppen. Donateurs ontvangen twee keer per 
jaar een Nieuwsbrief en kunnen in de vakanties hun kleine huisdier voor 
€10 per week laten logeren. 

6 Sponsors 

De boerderij is in 2011 rijk bedacht door sponsors. 
De firma Doeland schonk kruiwagens, schoppen en overig gereedschap. 
De firma AH organiseerde een spaarzegeltjes actie waarbij klanten het 
goede doel konden aangeven. De boerderij won de hoofdprijs! 
AH heeft ook de rest van het jaar alle eten en drinken voor de diverse 
feesten gesponsord. 
Kinderen van de school De Ontdekkingsreis lukte het de 
jeugdgemeenteraad te overtuigen dat hun goede doel [de 
kinderboerderij] de cheque van €2500 in ontvangst mocht nemen. 
Champ ‘Aubert vierde zijn 25 jarig jubileum en schonk de buren een 
bedrag van €1000. 
De Soroptimisten dames namen de kosten voor een nieuw toilet en alle 
kosten voor de nieuwe skelterbaan voor hun rekening, totaal €5000. 
De werkgroep Stedenband Semily is opgeheven en schonk ons hun 
laatste kasgeld. De ecologische tuin is daar van betaald. 
De Biljartvereniging De Krim schonk een gift uit de opbrengst van het 
jaarlijkse biljart toernooi. 
De firma van Asch berekende geen BTW kosten na het plaatsen van het 
nieuwe hekwerk voor de skelterbaan.  
De diaconie van de PKN kerk heeft de kosten van de Levende Kerststal 
[€400] gedragen. 
 
7 Dierenbestand 
 
Een druk en bewogen jaar wat de dieren betreft. Er waren diverse 
verschuivingen in het dierenbestand en hun verblijven. 
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Varkens 
De varkens begonnen gemoedelijk samen het jaar. Na een paar maanden 
werd Mickey ziek en moesten de varkens een tijdje uit elkaar. Mickey 
moest aansterken en had wat rust nodig.  
Na een paar weken is geprobeerd ze weer bij elkaar te zetten met enorme 
vechtpartijen als gevolg. Ze konden elkaar niet meer luchten of zien. 
Daarom een nieuwe slaapplek gecreëerd voor Qwast in de oude stal in de 
geiten wei.  
 
Pluimvee 
Dit jaar zijn er een paar kuikentjes geboren. De kalkoen kreeg 2 
kuikentjes en ook een krielkipje kreeg er twee.  
Ook hebben we wat kuikentjes gekregen die op de kinderboerderij konden 
opgroeien.  
Eén kalkoentje is naar de kinderboerderij in Odijk gegaan. De haantjes 
worden ieder jaar afgevoerd. 
Aan het eind van het jaar overleed een kip door een darmbacterie. Alle 
andere kippen kregen medicijnen tegen deze bacterie. Dit betekende dat 
ze 10 dagen op gehokt moesten worden om goed de medicijnen toe te 
dienen.  
Ook dit jaar weer last van bloedluizen, maar door regelmatige bestrijding 
hebben we het redelijk in bedwang kunnen houden.  
De kippen die opgesloten zaten in de drie kippenhokken zijn losgelaten en 
lopen nu buiten te scharrelen in de weides.  
 
Ezels 
Bas werd begin het jaar steeds magerder, de dierenarts werd 
ingeschakeld en het bleek dat er haken aan zijn kiezen zaten waardoor hij 
maar weinig kon eten. De haken werden verwijderd en een kies werd 
getrokken. Ook krijgt hij nu speciaal voer voor oudere dieren zodat hij 
alle voedingsstoffen binnen krijgt.  
Bas had in de zomer veel last van vliegen. Zijn benen zijn gezwachteld 
om deze irritatie te beperken. 
 
Geiten 
In 2010 zijn er drie dwerggeiten, één Nubische geit en twee witte geiten 
gedekt. In het voorjaar van 2011 zijn er 11 lammetjes geboren. 
Eén moedergeit is een dag na de bevalling overleden, de twee lammetjes 
zijn groot gebracht met de fles.  
Een paar jaar geleden zijn we bewuster gaan fokken op Cae en Cl vrije 
status. Dit jaar zijn de geiten voor het eerst hierop getest. Eén geitje 
bleek dit nog onder de leden te hebben en dus is dit geitje verkocht. In 
2012 volgt een nieuwe test.  
Alle overbodige lammetjes zijn verkocht. Ook zijn de landgeiten dit jaar 
verkocht. Het waren wat schuwe geiten en dus niet aaibaar genoeg voor 
de kinderboerderij. 
We hebben een nieuw dwergbokje aangekocht om wat nieuw bloed in te 
brengen. De witte bok is na twee dienstjaren verkocht.  
De geiten zijn ingeënt tegen het bloed, Q-koorts en blauwtong.  
 
Schapen 
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In 2010 zijn er 6 schapen gedekt. Vier schapen hebben in 2011 zes 
gezonde lammetjes op de wereld gezet. Twee schapen hebben een 
miskraam gehad. De dode lammetjes zijn opgestuurd naar de 
Gezondheidsdienst om te achterhalen wat de oorzaak was van de 
miskramen. Er is geen oorzaak gevonden.  
De oudere schapen en de rammetjes zijn verkocht zodat we nog vier 
schaapjes overhouden. In 2011 laten we de schapen niet dekken omdat 
we geen zwoegervrije ram hebben kunnen vinden. De schapen zijn 
ingeënt tegen het bloed, blauwtong en q-koorts.  
 
 
Konijnen en cavia’s 
Dit jaar is er niet gefokt met de konijnen en cavia’s. 
Dit hebben we gedaan omdat er altijd veel konijnen en cavia’s 
aangeboden worden. Er zijn dit jaar vijf konijnen voor of over het hek 
gezet. Deze konijnen hebben we allemaal weten te herplaatsen.  
De vakantieopvang zat in de zomervakantie vol. Alle opvanghokken 
waren bezet en veel konijnen moesten hun eigen hok meenemen. Dit 
leverde extra opbrengsten op voor de kinderboerderij.  
In de zomer is de konijnenheuvel aangelegd. Deze nieuwe verblijfplaats 
voor de konijnen heeft een grote heuvel waar de konijnen kunnen graven 
zodat ze meer hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen. Er zijn in totaal 
zeven konijnen in de konijnenheuvel geplaatst. Dit ging gepaard met 
hevige vechtpartijen om de rangorde opnieuw te bepalen. Uiteindelijk is 
de rust weergekeerd.  
Aan het begin van de winter zijn alle konijnen ingeënt tegen myxomatose.  
De knuffelhoek binnen en de konijnenheuvel in de schapenwei zijn komen 
te vervallen.  
De cavia’s hebben een nieuw onderkomen gekregen in een kippenhok 
buiten daardoor is de verblijfplaats in de boerderij opgeruimd.  
 
Een ander kippenhok doet nu dienst als volière. Daarin hebben we diverse 
vogeltjes en duifjes geplaatst. De vogelkooi in de boerderij is daardoor 
overbodig geworden en verkocht.  
 
Keurmerk zoönosen 
In 2011 heeft de dierenarts voor het eerst de checklist ingevuld om de 
risico’s van mogelijk voorkomende zoönosen (ziekten die kunnen 
overgaan van dier op mens) op de kinderboerderij in kaart te brengen.   
Het hygiënebeleid, vaccinaties en klinische verschijnselen m.b.t. zoonösen 
werden onder de loep genomen.  
We haalden ruimschoots genoeg punten dus sinds de zomer zijn we een 
keurmerk rijker.  
 
8 Stages 

 
Enkele middelbare scholieren hebben hun maatschappelijke stage op de 
boerderij gelopen.  
 
 
9 Educatie en scholenbezoek  
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Het hele jaar kunnen kinderen spelenderwijs kennismaken met dieren. 
Daarbij functioneert de kinderboerderij als ontmoetingsplek tussen jong 
en oud. Daarnaast is de educatie van schoolgaande kinderen op poten 
gezet. 
 
Binnen schoolse educatie 
 
In 2011 heeft educatief medewerkster de kleuter les Lente, Jonkies! Voor 
groep 1/2 van de basisschool beter bekend gemaakt. De les is 
rechtstreeks gecommuniceerd naar scholen en met medewerking van het 
NMC Milieudienst Zuidoost Utrecht in de digitale NME gids voor 
basisscholen. Dit resulteerde in veel belangstelling. Scholen uit de 
omgeving zijn ervoor naar Driebergen gekomen: uit Doorn, Maarn en 
Odijk. Uiteraard ook scholen uit Driebergen zelf. In totaal hebben 244 
leerlingen van 6 scholen een les gevolgd. Dit zijn 15 klassen. De 
leerkrachten, leerlingen en meegekomen ouders waren heel enthousiast. 
De dieren zijn geaaid, gehoord en goed bekeken. De inleidende les op de 
scholen zelf was een feest met vachtjes en geprepareerde poepjes. Nog 
even in de speeltuin spelen hoort er ook bij. 
 
Voor groep 3/4 is de les Dierenplezier ontwikkeld en uitgevoerd. Deze les 
draait om oren en horen, bij de kinderen zelf en bij de dieren. In totaal 
hebben 2 klassen met 57 kinderen de les gevolgd. De kinderen zitten op 
school in Woudenberg en Bunnik. 
 
Buitenschoolse educatie 
 
De BSO’s vangen ook kinderen op in de schoolvakanties. 
Een leuke en leerzame middag op de kinderboerderij is aangeboden aan 
de diverse BSO’s. 
De BSO die daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van ons aanbod is de 
Fibou. Zij hebben in de kerstvakantie van 2011 een bezoek gebracht met 
10 kinderen. De SKDD is enthousiast, maar het vervoer naar de 
kinderboerderij blijkt moeilijk op te lossen. 
 
Voercursussen 
 
Er zijn regelmatig kinderen die belangstelling hebben om te leren hoe ze 
de dieren moeten voeren op de kinderboerderij. Kinderen leren voeren 
door mee te lopen. Ook dit jaar is er zo weer een paar voerders-in-spe 
bijgekomen.  
 
Dierendag 
Samen met de kinderen zijn er voor alle dieren groentegebakjes gemaakt. 
De kinderen hebben geholpen om een stal uit te mesten en ezels en 
geiten te borstelen. Er hebben 30 kinderen meegedaan. 

 
Nacht van de nacht 
De Nacht van de nacht trok 15 kinderen naar de kinderboerderij. Ze 
ontdekten hoe dieren ’s nachts slapen. Ja, kippen zitten echt op een 
stok… 
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IVN 
In samenwerking met het IVN zijn er op de kinderboerderij twee 
activiteiten georganiseerd voor alle kinderen, namelijk waterdiertjes en 
bodemdiertjes. Beide lessen zijn goed bezocht. Het water in de vijver van 
de ecotuin blijkt van uitstekende kwaliteit. 

 
In 2011 zijn meer activiteiten georganiseerd dan daarvoor. Ze waren 
succesvol en we hopen alle activiteiten voort te zetten. 
 

 
 
 

 
10 Publiciteit en informatie 

 
Er zijn veel mensen op allerlei manieren bij de boerderij betrokken. 
Bezoekers, vrijwilligers, donateurs, sponsoren, subsidieverstrekkers, 
buurtbewoners, scholen, kinderopvang organisaties, leveranciers, 
inspecties, enzovoort. 
Via nieuwsbrieven, publicaties in de Stichtse Courant, de website, het 
publicatiebord, posters, folders, schoolkrantjes enz enz. wordt er 
geprobeerd alle betrokkenen te bereiken.  
  
 
11 Werkzaamheden 

 
In 2011 zijn naast alle dagelijkse noodzakelijke werkzaamheden nog 
enkele [grote] klussen geklaard. 
De ecologische tuin is aangelegd. 
De skelterbaan met de nieuwe konijnenheuvel is aangelegd. 
Een buiten volière is gemaakt waarin nu diverse vogeltjes wonen. 
De daken van de kippenhokken zijn vernieuwd. 
De boerderij is van buiten opnieuw geschilderd. 
Er is een bezoekersteller geïnstalleerd. 
In de ecologische tuin is een vijver. Uit veiligheidsoverwegingen is er een 
toegangshek met een beveiligd kinderslot geplaatst. 
 
 
 
12 Activiteiten 
 

De kinderboerderij probeert regelmatig een extra activiteit te organiseren. 
In het voorjaar zijn er, toen er lammetjes en geitjes geboren waren, 
“kraambezoeken” georganiseerd voor bewoners van verzorgingshuizen. 
De zaterdag voor Pasen kunnen er paaseieren gezocht worden. 
Het schaapscheerders feest was een groot succes. 
Een waterbaan middag was heel geslaagd. 
De Levende Kerststal was een nieuwe activiteit, het was een sfeervol 
gebeuren waar 450 bezoekers voor kwamen. 
 
 
13 Bezoekers 
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De bezoekers zijn onze klanten! Ouders, opa’s en oma’s en natuurlijk de 
kinderen vinden op de boerderij een gezellige en leerzame omgeving. 
Zeker bij mooi weer is het druk en genieten er veel mensen van de dieren 
en de leuke speel mogelijkheden. 
Eind dit jaar is een bezoekersteller geïnstalleerd. Bezoekersaantallen 
kunnen een punt zijn bij het verkrijgen van subsidie en kunnen ook voor 
sponsoren interessant zijn. 
 
14 Tot slot 
 
Het afgelopen jaar was pittig voor medewerkers en vrijwilligers. 
Het was druk, zaken veranderen en dat kost altijd extra energie. 
Op de laatste vrijwilligersbijeenkomst in december hebben we toch met 
tevredenheid terug gekeken op alles wat er tot stand is gebracht. 
 


