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INLEIDING 

 

Spannende ontwikkelingen, vrolijkheid, teleurstelling, dankbaarheid en meelevendheid 

kenmerkten het jaar 2013. 

 

Het bestuur, de vrijwilligers en de beheerder hebben met elkaar een zeer prettige 

samenwerking. Voor de sfeer op de boerderij is het uiteraard van groot belang wanneer 

iedereen de ander respecteert en waardeert. Maar naast deze goede sfeer hebben we 

elkaar ook nodig voor de overige ontwikkelingen op de boerderij. Want niet alle recente 

ontwikkelingen waren perse gunstig te noemen voor de boerderij. Na een teleurstelling 

moet er moed en kracht verzameld worden en moet er bijzonder hard gewerkt worden om 

weer mogelijkheden te zoeken en te zien. 

 

De onverwachte aankondiging in het vorige jaar van de subsidieverlagingen in de komende 

jaren heeft iedereen bijzonder strijdbaar gemaakt. Om tot een oplossing te komen voor 

deze financiële strop zijn ook in 2013 grote en kleine stappen genomen. Gelukkig wordt 

onze strijd regelmatig beloond met meelevendheid door scholen, goededoelenorganisaties, 

bedrijven en particulieren. Stuk voor stuk zeer waardevol.  

 



 

 

 

 

 

1. BESTUUR 

 

In 2013 hebben geen wijzigingen plaatsgevonden in het bestuur van de Kinderboerderij. 

Het bestuur bestaat nog steeds uit de volgende personen: 

Voorzitter Mw Jannie Foekens 

Secretaris Mw Zwanita van Gent   

Penningmeester Dhr Wouter Jelier   

Lid (communicatie) Mw Wendy Straatman   

 

 

2. PERSONEEL 

 

Beheerder  

De beheerder is de enige betaalde kracht voor 3 dagen per week. Beheerder Lottie 

Brosky verricht haar werkzaamheden goed en accuraat. Ze houdt alle regelgeving 

professioneel bij voor wat betreft de diergezondheid, het dierenwelzijn, de algemene 

hygiëne en de veiligheid voor de bezoekers van de boerderij. De beheerder stuurt de 

vrijwilligers aan; er is een goed en open onderling vertrouwen. 

 

 

3. VRIJWILLIGERS 

 

Er is een mooi aantal trouwe vrijwilligers betrokken bij de boerderij. De taken die door 

vrijwilligers worden uitgevoerd zijn: voeren, klussen en onderhoud, educatie, toezicht 

tijdens openstelling, bemanning van ‘het winkeltje, schoonmaak stallen/weides, organiseren 

en begeleiden van uiteenlopende evenementen, etc.  

Er blijft echter een voortdurende roep om meer vrijwilligers in de volle breedte van de 

genoemde taken. Bezoekers vragen bijvoorbeeld vaak om ruimere openingstijden. Een 

verruiming is wat de boerderij betreft ook wenselijk, maar hiervoor moet dan wel 

voldoende mankracht beschikbaar zijn. 

In 2013 mochten we zo nu en dan een nieuwe vrijwilliger begroeten; af en toe moest 

echter ook een vrijwilliger de functie neerleggen in verband met verschillende 

omstandigheden buiten de boerderij.  

 

 

4. SAMENWERKING 

 

BSO Wijs! 

De kinderboerderij en de BSO werken inmiddels al enkele jaren samen. Soms moet er wat 

veranderen of verbeteren aan de wederzijdse werkwijze, maar de samenwerking kan 

gekwalificeerd worden als door beide partijen gewaardeerd. Het is een bron van inkomsten 

die de boerderij niet meer zou kunnen missen. Door de gezamenlijke communicatie die in 

2013 is gestart in de diverse media, helpen beide partijen elkaar om de wederzijdse 

zichtbaarheid te vergroten. 

 



 

Stichting Philadelphia 

De samenwerking met Stichting Philadelphia levert de kinderboerderij geen geldelijke 

opbrengst, maar opbrengst in de vorm van arbeid: cliënten helpen tijdens hun 

dagbesteding met voorkomende werkzaamheden op de kinderboerderij. 

 

De vaste begeleidster van de groep cliënten is door gezondheidsproblemen al enige tijd uit 

de running. Gelukkig zorgt Philadelphia voor vervangers zodat het werk gewoon door kan 

gaan.  

De eerder aangekondigde uitbreiding van cliëntenplaatsen (jaarverslag 2012) is in 2013 

niet doorgegaan. 

 

 

5. DONATEURS 

 

In 2013 heeft de kinderboerderij boven verwachting nog meer donateurs kunnen 

registreren. Dit zijn donateurs die zich spontaan hebben aangemeld tijdens of na een 

bezoek aan de boerderij of na een persbericht, maar ook donateurs die gebruikmaken van 

het ‘hotel’ voor konijnen en cavia’s in de vakantieperiodes. Wanneer iemand gebruik maakt 

van het ‘hotel’ wordt daar een donateurschap als voorwaarde aan gehangen. 

 

 

6. DIERENBESTAND 

 

Varkens 

Varken Qwast is inmiddels uitgegroeid tot het boegbeeld van de kinderboerderij. Hij 

knort, is vrolijk en fungeert vaak als trampoline voor de lammetjes. Hij wordt door de 

dierenarts twee maal per jaar ingeënt tegen vlekziekte en ook is hij dit jaar behandeld 

tegen kale plekken op zijn rug. 

 

Pluimvee 

In 2013 hebben we geen kuikentjes geboren laten worden. Door de warme en natte zomer 

was er een explosieve toename van bloedluizen. Door regelmatig de hokken te behandelen 

hebben we deze uitbraak in bedwang kunnen houden. Naast het varkenshok is een nieuw 

kippenhok gebouwd, de kippen in de geitenwei slapen daardoor niet meer buiten op het hek 

(ze konden bij slecht weer wel naar binnen bij de geiten) maar hebben nu een droog en 

tochtvrij onderkomen gekregen voor henzelf.  

Eind 2012 is de kalkoenhaan door een plotselinge aandoening/ziekte overleden. Sectie 

heeft niet uitgewezen wat de exacte oorzaak was. In de zomer van 2013 is een nieuwe 

‘man’ aangeschaft om de kalkoendames te beschermen. Hij voelde zich snel thuis en stapt 

stoer rond in de wei. 

 

Ezels 

Dit jaar heeft ezel Bas een paar gebitsbehandelingen ondergaan. Ook Tommie zijn gebit is 

nagekeken. Verder hebben ze hun jaarlijkse inentingen weer gekregen. 

 

 

 

 

 



Schapen 

Omdat een zwoegervrije dekram van het Skudde-ras zowel financiëel als praktisch 

onbereikbaar bleek, hebben we de vier Skuddeschapen dit jaar verkocht aan een 

vertrouwde nieuwe eigenaar. Daarvoor in de plaats hebben we nu 2 Drentse Heideschapen. 

In het najaar hebben we er een Drentse Heideram bij gekocht.  

Deze schapen en ram zijn wel zwoegervrij en hebben geen bloedlijn met elkaar, zodat 

daarmee gefokt kan worden. De schapen zijn ingeënt tegen Het Bloed en Q-koorts. 

 

Geiten 

In 2013 zijn een Nubische geit en een dwerggeitje gedekt. In februari is een drachtig 

dwerggeitje gekocht; zij beviel een paar weken later van een bokje en een geitje. De 

andere dwerggeit kreeg ook een bokje en een geitje. De Nubische geit kreeg twee geitjes. 
Helaas overleed zij enkele dagen later, waardoor de lammeren – met behulp van veel 

vrijwilligers (er moet met hoge frequentie tot ’s avonds laat gedronken worden) – met de 

fles groot zijn gebracht. Dit is gelukt; de twee kerngezonde Nubische dames lopen vrolijk 

in de wei.  De geiten zijn allemaal ingeënt tegen het Bloed en Q-koorts. 

 

Konijnen en cavia’s 

De konijnen verblijven op/in/om de konijnenheuvel. In de heuvel zijn gangen aangebracht 

en er worden spontaan gangen bijgegraven door de konijnen; er staan diverse hokken 

omheen voor beschutting. 

Ook dit jaar is er niet gefokt met de konijnen en cavia’s. Dit is niet gedaan, omdat er veel 

konijnen/cavia’s aangeboden worden.  

Een enkele keer treffen we een konijn aan, dat over het hek gezet is. Hierin schuilt een 

groot gevaar. Een nieuw konijn ineens in een bestaande groep ‘dumpen’ kan niet. Er volgen 

dan vechtpartijen, niet zelden met de dood tot gevolg. Wanneer dit stiekem ’s nachts 

gebeurt is er helaas niemand die kan ingrijpen. Een tweede gevaar is, dat er 

konijnendames huisvest zijn, waarvan sommige ‘op leeftijd’ zijn. Een ‘gedumpt’ rammetje 

(mannetjeskonijn) hecht geen waarde aan jeugd of ouderdom; met het gevolg, dat oudere 

voedsters (vrouwtjeskonijn) gedekt kunnen worden. Met alle nare gevolgen van dien, 

aangezien oudere konijnen een bevalling meestal niet overleven. 

 

De cavia’s zijn gehuisvest in een groot hok, waarbij ook één konijnenrammetje vertoeft. 

Het gaas aan de onderkant van het caviahok is vervangen door plexiglas, zodat de cavia’s 

en het konijn geen last van tocht hebben/heeft. Bijkomend voordeel is, dat de kinderen 

nog beter in het hok kunnen kijken. 

 

Volière  

Dit jaar heeft een aantal zebravinkjes nestjes gehad. Ook hebben de parkieten voor een 

paar nakomelingen gezorgd. 

Verder is ook hier het gaas aan de onderkant van de volière vervangen door plexiglas 

tegen tocht en voor goed zicht. 

In de volière zitten diamantduifjes, zebravinken, kanaries, parkieten en kwartels. 

 

 

 

 

 

 

 



7. BESTUURSZAKEN 

 

Verbouwplannen 

Met de strijdbaarheid die is ontstaan na de eerste schrik in 2012 over de aangekondigde 

subsidiekrimp omgezet, willen we ons voor de volle 100% inzetten voor behoud van de 

Kinderboerderij. 

 

Het bestuur wil proberen de boerderij minder afhankelijk te maken van subsidie. Dit zou 

kunnen als de boerderij voor meer doeleinden en vaker gebruikt/verhuurd zou kunnen 

worden. Op de boerderij rustte een gemeentelijke bestemming waardoor verdere 

uitbreiding van activiteiten niet mogelijk was. Bij de gemeente is een verzoek om wijziging 

van de bestemming ingediend en eind 2013 heeft de gemeente de bestemming gewijzigd. 

Deze horde in de ontwikkelingsplannen is dus genomen. 

 

Een ander groot obstakel is het gebouw zelf. Ruim 35 jaar door de kinderboerderij als stal 

gebruikt en dus uitgeleefd, niet geïsoleerd, geen verwarming enz. In de huidige toestand 

niet verhuurbaar, zeker in de winterperiode. Het bestuur heeft in 2012 al een architect 

een bouwtekening laten maken. Deze tekening is ingediend bij de gemeente en de plannen 

zijn formeel goedgekeurd. Ook daar is dus ontwikkeling mogelijk. 

 

De gemeente en de boerderij zijn eind 2013 een gesprekstraject ingegaan over de 

financiën. De verbouwing van het gemeentelijke pand kost € 100.000. Hoewel het traject 

langdurig en traag verloopt, gaat het bestuur ervan uit, dat in 2014 een oplossing voor de 

situatie wordt gevonden. 

 

Professionalisering 

Zoals al aangegeven zijn onze dieren ziektenvrij en we houden hierop strak toezicht door 

uitsluitend op basis van dat programma te fokken.  

De plannen om de Kinderboerderij te laten voldoen aan de strenge eisen van het 

“Keurmerk Kinderboerderijen” vorderen ook gestaag. Om dit predicaat te bemachtigen 

moet een uitgebreid pakket aan protocollen, regelgeving, onderhoud e.d. worden opgesteld, 

samengesteld en nageleefd. Het bestuur heeft het plan dit keurmerk in 2014 te behalen. 

De kinderboerderij voldoet aan de eind 2013 aangescherpte ANBI-eisen, zodat giften aan 

de kinderboerderij aftrekbaar zijn van de belastingen. 

 

 

8. DUURZAAMHEID 

 

Wecycle. Vanaf november 2012 is de kinderboerderij een inzamelpunt voor Wecycle. Klein 

elektrisch/elektronisch materiaal (speelgoed, gereedschappen, huishoudelijke apparaten) 

kan hier worden ingeleverd. Dit loopt goed. Regelmatig moeten we een container laten 

legen. De boerderij ontvangt daar een jaarlijkse vergoeding voor. 

 

Inzamelpunt olie/vet. 

Naast elektrisch materiaal is de kinderboerderij sinds eind 2013 ook inzamelpunt voor olie 

en vet. De ingezamelde vetten worden omgezet in biobrandstof. Zo helpen wij weer een 

stukje mee aan duurzaamheid. En ook deze activiteit levert extra inkomsten op. 

 

 

 



 

 

 

 

9. EXTRA INKOMSTEN EN ARBEID 

 

Konijnen/cavia-opvang 

De vakantieopvang zat in de zomervakantie vol. Alle opvanghokken  waren bezet. Voor 

nagenoeg ieder hok werd een fleurig parasolletje aangeschaft. Deze zomerse fleurigheid 

is niet onopgemerkt gebleven bij voorbijgangers aan de diverse leuke reacties te merken. 

Zelfs de krant heeft een artikel geschreven over deze vrolijke aanblik.  

 

Vanwege de extreme warmte in de zomer van 2013 zijn ook alle binnenhokken naar buiten 

verplaatst. Omdat dit uitzonderlijke warme weer niet werd verwacht, moest dit met spoed 

gebeuren. Deze onverwachte aanpassing gaf een wat rommelige aanblik. Maar uiteraard 

gaat dierenwelzijn voor alles. Om een indruk te geven: in totaal hadden we 40 konijnen, 15 

cavia’s, 5 ratjes, 2 hamsters en 1 haan in de zomervakantieopvang.  

 

Educatie  

In het vorige jaar is uit noodzakelijke kostenbesparing besloten de betaalde kracht voor 

educatie te laten vervallen. De lessen liggen voorbereid klaar voor gebruik. Scholen 

schrijven zich hiervoor in en krijgen dan een lespakket voor een voorbereidende les op 

school en vervolgens een pakket en/of begeleiding bij een praktijkles. 

In de meeste gevallen geven eigen leerkrachten de lessen, maar de kinderboerderij biedt 

ook de mogelijkheid dit door een geoefende vrijwilliger van de kinderboerderij te laten 

doen. 

 

Diverse klassen van scholen uit Driebergen-Rijsenburg, maar ook uit omliggende plaatsen, 

bezochten in het voorjaar de kinderboerderij. 

 

Kinderfeestjes 

Het is mogelijk om de boerderij voor minimaal 2 uur af te huren buiten de reguliere 

openingstijden. Omdat de uurprijs niet hoog is en eigen meegebrachte etenswaren en 

drankjes kunnen worden genuttigd kunnen de kosten voor een verjaardagspartijtje 

beperkt blijven. Hier is met opzet voor gekozen, zodat deze mogelijkheid voor (nagenoeg) 

iedereen bereikbaar is. Als Kinderboerderij willen we een sociaal karakter houden. Er 

worden inmiddels zoveel feestjes geboekt, dat dit een onmisbare bron van inkomsten is 

geworden. 

 

Donateurs 

Met grote tevredenheid mogen we steeds meer donateurs begroeten. We merken, dat de 

aandacht in de media, onze actieve facebookpagina, al onze activiteiten, etc. bekendheid 

en meelevendheid boeken. Dit levert regelmatig nieuwe donateurs op. Daarnaast heeft de 

kinderboerderij een grote groep trouwe donateurs, zowel particulieren als bedrijven. 

Zoals eerder genoemd wordt er aan reserveringen in het dierenhotel de voorwaarde 

gekoppeld dat men donateur van de Kinderboerderij is of direct wordt.  

 

 

 

 



 

 

 

Sponsoren 

Sponsoren kan in de ruimste zin van het woord. De sponsoring door AH bijvoorbeeld, 

bestaat met name uit het beschikbaar stellen van koffie/thee/ chocolademelk/koekjes 

e.d. tijdens festiviteiten. Verder kunnen wij voor het Schaapscheerdersfeest altijd 

rekenen op ondernemers in en om Driebergen-Rijsenburg die kleine of grotere 

loterijprijsjes sponsoren. 

 

 

‘Het paard’ 

In de boerderij staat continu een metalen paart (soort grote spaarpot) in het zicht, 

beschikbaar voor alle bezoekers die de Kinderboerderij een extraatje willen toebedelen. 

Met name na een activiteit als het Schaapscheerdersfeest en onze Levende Kerststal 

mogen we een leuk bedrag aan giften noteren in onze opbrengsten. 

 

 

Acties derden 

Scholen, serviceclubs, de biljartvereniging De Krim, etc. verrassen ons regelmatig en/of 

jaarlijks met de (gedeeltelijke) opbrengst van een actie. Een voorbeeld: de basisschool de 

Valkenheuvel heeft de boerderij de opbrengst van ‘het goede doel’ beschikbaar gesteld, 

waardoor het mogelijk is geworden een nieuw nachthok voor het pluimvee te metselen. Het 

nieuwe hok werd door de kleuters van de Valkenheuvel feestelijk geopend. 

 

 

Extra arbeid 

Naast de cliënten van Stichting Philadelphia, die voorkomende werkzaamheden verrichten 

op de kinderboerderij, staken tijdens NL-Doet enkele vrijwilligers de handen uit de 

mouwen om een groot aantal klussen te doen. Naast onze vaste ‘klus-vrijwilligers’ is dit een 

welkome aanvulling in arbeidsuren. 

 

 

Meer inkomsten 

Alle genoemde ‘cadeautjes’ aan extra inkomsten en arbeid zijn onmisbaar. Alleen met deze 

inkomsten naast de gemeentelijke subsidie kunnen wij blijven bestaan in de huidige opzet 

(dieren en speeltuin) en kunnen de veiligheid en hygiëne gewaarborgd worden. Omdat de 

gemeentelijke subsidie de komende 4 jaar met 30% wordt verminderd, zal de 

Kinderboerderij naarstig moeten zoeken naar mogelijkheden voor nóg meer extra 

inkomsten. De boerderij is echter in de huidige staat niet verder exploitabel. Alle 

mogelijkheden zijn inmiddels ten volle benut, waarbij het sociale aspect – waarvoor de 

Kinderboerderij in het leven is geroepen – overeind blijft staan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10. TOT SLOT 

 

Het bezoekersaantal blijft indrukwekkend en neemt alleen maar toe… ondanks het feit, 

dat onze vaste rubriek in de plaatselijke krant is komen te vervallen. Het bestuur blijft 

trouw met vaste en gebruikelijke regelmaat artikelen aanleveren, maar slechts zo nu en 

dan wordt er een artikel geplaatst. 

Bezoekers en andere belangstellingen worden nu behalve via de website en nieuwsbrief op 

de hoogte gehouden van alle activiteiten via onze facebookpagina 

https://www.facebook.com/kinderboerderijdriebergen en via twitter (@kbdriebergen).  

 

Het doet ons bijzonder goed om de warme reacties te lezen op de ontwikkelingen omtrent 

de kinderboerderij en de foto’s en video's van de dieren e.d.  

De Kinderboerderij is niet meer weg te denken uit dit dorp. 

 

 

 

 

 

 

Driebergen-Rijsenburg, juni 2014 

https://www.facebook.com/kinderboerderijdriebergen

