
Jaarverslag 2014 

Kinderboerderij 't Woelige Nest 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderboerderij 't Woelige Nest 

Boterbloem 3 

3972 SB Driebergen 

0343 521351 

www.kinderboerderij-driebergen.nl 

 

 

 

Juni 2015 



INHOUD:  

 

1 Bestuur 

2 Personeel 

3 Vrijwilligers 

4 Samenwerking 

5 Donateurs 

6 Dierenbestand 

7 Bestuurszaken 

8 Duurzaamheid 

9 Extra inkomsten en arbeid 

10 Slot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INLEIDING 

 

Evenals eerdere jaren woelde het ook in 2014 goed in ’t Woelige Nest.  

Soms zit het echt tegen, maar heel vaak zit het mee. De positieve ontwikkelingen voeren  

de boventoon. Hier drijft onze inspiratie, motivatie en enthousiasme natuurlijk op. 

 

Mooie en enthousiaste opmerkingen bereiken ons, spontane en soms royale giften vallen in 

ons ‘paard’ (groot metalen ‘spaarpaard’) en natuurlijk merken wij de blijde gezichten van 

bezoekers op. We horen vaak van bezoekers, dat onze kinderboerderij wat sfeer betreft 

veruit de gezelligste in de regio om te bezoeken. 

 

Kinderen worden – wanneer ze dat willen – betrokken bij het verzorgen van de dieren. 

Tijdens de verzorging wordt uitgelegd wat een dier wel of niet prettig vindt en wat goed 

voor het dier is. Naast het heerlijke spelen in de speeltuin steken de kinderen dus 

tegelijkertijd goede kennis op van dierenverzorging en dierenwelzijn. 

Naast alle dingen die kunnen en mogen op de boerderij zijn er natuurlijk ook regels in en 

om de boerderij, in de speeltuin en in de dierenweiden/-hokken. Deze worden absoluut 

gehandhaafd. Duidelijk daarbij is dan, dat deze niet zijn bedoeld als belerend, maar met 

name voor eigen veiligheid en dierenwelzijn.   

 

 

 

 



1. BESTUUR 

 

In 2014 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  

In 2014 kregen wij het goede bericht, dat onze beheerder Lottie Brosky zwanger was. 

Eind 2014 is zij bevallen van een mooie gezonde dochter. De beheerder zal haar taken na 

haar zwangerschapsverlof in 2015 weer onverminderd oppakken.  

Tijdens het verlof van Lottie Brosky werden de beheerderstaken overgenomen door 

Samyre Wieles. Zij was al bekend met de beheerderstaken, doordat zij deze 

werkzaamheden uitvoerde voor een andere kinderboerderij in de regio. Samyre heeft haar 

taken naar onze volle tevredenheid verricht. Haar wijze van samenwerken met bestuur en 

vrijwilligers werd door allen als bijzonder positief ervaren. Vrijwel meteen bij aanvang van 

haar werkzaamheden werd zij geconfronteerd met de spoedeisende maatregelen die 

uitgevoerd moesten worden ter voorkoming van de vogelgriep. Alle maatregelen werden op 

tijd getroffen. 

 

 

3. VRIJWILLIGERS 

 

Er is al jaren een mooi aantal trouwe vrijwilligers betrokken bij de boerderij. Deze trouwe 

vrijwilligers zijn altijd op tijd… wat het weer op die dag en op dat tijdstip dan ook brengt. 

Een enkele vrijwilliger heeft de taken moeten beëindigen door absoluut begrijpelijke 

omstandigheden. En helaas was er ook een enkeling die vol enthousiasme begon, maar tot 

onze teleurstelling niet meer kwam opdagen. Omdat we wel alle hulp kunnen gebruiken om 

de trouwe vrijwilligers iets te ontlasten in hun volle taken, blijven we onverminderd zoeken 

naar aanvulling van ons vrijwilligersbestand. 

 

 

4. SAMENWERKING 

 

BSO Wijs! 

De kinderboerderij en de BSO werken alweer enkele jaren samen. Beide zijn inmiddels 

geheel op elkaar ingespeeld. De samenwerking verloopt daardoor naar volle tevredenheid. 

 

Stichting Philadelphia 

Vanwege bezuinigingen heeft Stichting Philadelphia – tot wederzijdse spijt – de 

samenwerking moeten opzeggen per 1 januari 2015. De stichting heeft moeten bezuinigen 

op de mankracht om de groep cliënten te begeleiden. Cliënten verzorgden op vaste dagen 

de dieren en het terrein. Deze werkzaamheden moeten nu verdeeld worden over de 

vrijwilligers naast het toch al volle rooster van deze vrijwilligers. Een flinke tegenvaller 

dus. 



  

 

5. DONATEURS 

 

Onze donateurs worden met regelmaat op de hoogte gehouden door middel van 

‘nieuwsbrieven’. Deze nieuwsbrieven worden 2 à 3 maal per jaar gezonden. De brieven 

herinnert de donateurs de donateursgelden aan ons over te maken, maar houden de 

donateurs zo ook betrokken bij het reilen en zeilen op de kinderboerderij. De mooie, 

vriendelijke en meedenkende feedback die wij daarop ontvangen doet ons erg goed. 

 

 

6. DIERENBESTAND 

 

Varkens 

Er is nog één varken, varken Qwast. Met hem ging het in 2014 goed. De dierenarts 

verzorgde twee maal per jaar de inenting tegen vlekziekte. De kale plekken op zijn rug 

kwamen toch ook dit voorjaar weer terug. Iedere dag kreeg hij lijnzaadolie door zijn voer 

om zijn huid soepel te houden.     

 

Pluimvee 

In 2014 is een aantal kippenkuikentjes gekocht. Een aantal van de grote Brahma kippen in 

de schapenwei had namelijk door ouderdom het leven gelaten.   

Helaas hebben we – ondanks goede maatregelen – dit jaar veel bloedluizen in de 

kippenhokken gehad. We hebben daarom roofmijten aangeschaft die de bloedluizen 

moesten gaan bestrijden. In het begin leek het te werken. Helaas stak deze plaag daarna 

de kop weer op.  

De kalkoenen paradeerden vrolijk en gezond tussen de geiten, kippen en het varken. 

 

Ezels 

Onze oudste ezel Bas is inmiddels aardig ‘op leeftijd’. Dit jaar moest hij een aantal 

gebitsbehandelingen ondergaan. Ook het gebit van de jongere Tommie is nagekeken. 

Verder hebben ze hun jaarlijkse inentingen weer gekregen.  

  

Geiten 

Er zijn in 2014 5 geitenlammetjes geboren. De twee witte geiten en een dwerggeit zijn 

bevallen. Helaas zijn er dit jaar ook gezondheidsproblemen geweest bij de geiten. Ze  

hebben veel last gehad van coccidiose, met name onder de lammeren. Regelmatig overleg 

met de dierenarts en behandelingen hiertegen hebben uiteindelijk geholpen.  

De geiten zijn allemaal ingeënt tegen ‘Het Bloed’ en ‘Q-koorts’. 

 

Schapen 

De 2 Drentse Heideschapen hebben geen lammetjes gekregen. De ram lijkt niet zo 

gecharmeerd te zijn van de dames; of er is iets anders aan de hand. Ook de schapen en de 

ram zijn ingeënt tegen ‘Het Bloed’ en ‘Q-koorts’ en daarbij zijn ze ontwormd.  

 

Konijnen en cavia’s 

De konijnen in de konijnenheuvel maken het goed; evenals de cavia’s in het caviahok.  

Er wordt niet met de konijnen en de cavia’s gefokt, omdat er regelmatig dieren worden 

aangeboden die om één of andere reden een nieuw thuis nodig hebben.  

 



Volière  

Geen nestjes in de volière dit jaar. Dit is onze eigen keuze geweest, omdat we genoeg 

vogeltjes in de volière hebben. Wel hebben we een parkiet gekregen van een bezoeker, die 

was komen aanvliegen in haar tuin. Dit jaar waren er diamantduifjes, zebravinken, 

kanaries, parkieten en kwartels in de volière.   

 

 

7. BESTUURSZAKEN 

 

Samenspel 

De onderlinge verstandhoudingen tussen alle vrijwilligers, de beheerder en het bestuur 

zijn prima te noemen. Er vindt goede communicatie plaats zowel in ideeën en 

mogelijkheden als in de planning, uitvoering en financiën.   

Eén maal per kwartaal vindt er – voorafgaand aan de maandelijkse bestuursvergadering – 

een gesprek plaats met de vrijwilligerscoördinatoren.  

De vier vrijwilligerscoördinatoren zijn aangesteld op het gebied van  

1: dierenverzorging,  

2: (verjaardags)feesten,  

3: educatie/creativiteit en  

4: onderhoud terrein/gebouwen. 

Deze vier coördinatoren sturen de overige vrijwilligers aan. Alle vrijwilligers kunnen en 

durven vrijelijk inbreng te leveren, of die nu positief of negatief is… alle inbreng is 

natuurlijk bedoeld ter opbouw en behoud van de kinderboerderij.  

Op deze manier komen alle ideeën en opmerkingen bij het bestuur terecht. Daarnaast is 

het bestuur regelmatig op de boerderij te vinden en is er uiteraard rechtstreeks contact 

tussen alle medewerkers en betrokkenen.  

 

Verbouwplannen 

Zoals in eerdere verslagen al kenbaar is gemaakt, moet de kinderboerderij meer manieren 

van inkomstenverwerving kunnen aanboren om de geplande subsidieafbouw te kunnen 

overleven. De meest haalbare manieren om op een – bij de kinderboerderij passende –  

manier tot extra financiën te komen worden inmiddels benut. Om meer mogelijkheden te 

creëren, zullen het comfort en de inrichting van de boerderij drastisch aangepakt moeten 

worden. Om uitbreiding van verhuur (feesten/vergaderingen/samenkomsten/etc.) te 

kunnen realiseren – zowel ’s zomers als ’s winters – zal de boerderij verwarmd en 

geïsoleerd moeten worden. Een fraaie aftimmering en inrichting behoren daar uiteraard 

bij. 

 

Begin 2014 hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden met de op dat moment zittende 

wethouder. Deze gesprekken leken ons steeds dichter bij de beoogde verbouwing te 

brengen. Groot was ons enthousiasme. Ondanks herhaaldelijke toezeggingen én een 

mediaoffensief van de wethouder zijn die plannen niet afgerond en beklonken vóór de 

gemeenteraadsverkiezingen. Na de verkiezingen zagen de vers geïnstalleerde zetelnemers 

niet de mogelijkheden die de vorige wethouder wel zag.  

Bijzonder teleurstellend, omdat de investering ten behoeve van alle voorbereidingen ons 

behoorlijk in de knip heeft geraakt. Zo rekende onze architect uiteraard niet het minimum 

loon en hebben de leges voor de wijziging van de bestemming een rib uit ons 

spreekwoordelijke lijf gekost.   



Opnieuw hebben er gesprekken plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een voorstel 

voor een lening van de helft van het beoogde bedrag… zij het met een redelijk gunstig 

rentebedrag en een acceptabele aflossingsperiode.  

Of deze lening aangegaan kan worden is nog niet definitief besloten om meerdere 

redenen: Omdat slechts de helft van het geraamde bedrag geleend zal kunnen worden, 

moet de architect met een bouwspecialist opnieuw kijken naar de mogelijkheden. Ook deze 

opdracht moet betaald worden. Daarnaast moet goed doordacht worden of deze leninglast 

niet te zwaar zal drukken op de verantwoording van het bestuur. 

 

Professionalisering 

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

“Keurmerk Kinderboerderijen” hebben een vervolg gekregen. Een studente heeft het 

doorspitten, uitkristalliseren en uitwerken van al die eisen als afstudeeropdracht 

genomen. Deze opdracht is inmiddels afgerond en heeft een rapport opgeleverd, waarmee 

wij verder kunnen werken om de boerderij en de administratie aan te passen aan deze 

regels. 

Er zijn wederom meer keurmerken gehaald. Ook in 2014 zijn we in het bezit gekomen van 

het keurmerk Zoönosen. Dit keurmerk geeft aan, dat we gevrijwaard zijn van ziekten – 

zoals Q-koorts – die overdraagbaar zijn van dieren op mensen. Tevens zijn onze dieren 

Zwoegervrij, CL-vrij en CAE-vrij. Dit zijn ziekten die voorkomen onder het soort ‘kleine 

herkauwers’. Ons fokprogramma is hier ook op gebaseerd, waardoor de jonge dieren de 

ziekten niet overgedragen krijgen door de oudere dieren. 

Ook in 2014 voldoet de kinderboerderij aan de aangescherpte ANBI-eisen, zodat giften 

aan de kinderboerderij aftrekbaar zijn van de belasting. 

 

 

8. DUURZAAMHEID 

 

Wecycle 

Vele bezoekers zijn inmiddels bekend met dit inzamelpunt voor klein elektrisch- en 

elektronisch materiaal (speelgoed, gereedschappen, huishoudelijke apparaten).  

Regelmatig worden volle inzamelbakken opgehaald. 

Naast de vaste vergoeding die wij als inleverpunt van Wecycle ontvangen, hebben wij in 

2014 een ‘bonus’ van Wecycle ontvangen. Deze bonus is ons toebedeeld, doordat ons 

bestuurslid ‘communicatie’ alles uit de kast heeft getrokken aan promotie-inspanningen. 

Een mooie waardering dus voor deze inzet. 

 

Inzamelpunt olie/vet. 

Naast Wecycle is de kinderboerderij sinds eind 2013 ook inzamelpunt voor olie en vet. De 

ingezamelde vetten worden omgezet in biobrandstof.  Dit stukje duurzaamheid is in 2014 

gecontinueerd en loopt eveneens goed. 

 

The Beebox 

De kinderboerderij promoot ‘The Beebox’. Met een lidmaatschap bij The Beebox krijgt 

men met regelmaat een krat verse biologische (streek)producten thuisbezorgd. Hiermee 

proberen wij het consumeren van biologische producten te stimuleren. Voor elke abonnee 

die zich via de kinderboerderij aanmeldt bij de Beebox, krijgt de kinderboerderij 

maandelijks een kleine vergoeding. Het loopt niet storm wat aanmeldingen betreft, maar 

iedere aanmelding geeft toch een vast bedrag waar we erg blij mee zijn. 

 



 

9. EXTRA INKOMSTEN EN ARBEID 

 

Educatie en knutselen 

Ondanks het feit, dat we de lessen onverminderd bekend maken werden er in 2014 minder 

educatieve activiteiten geboekt door scholen. Wellicht moeten ook scholen bezuinigen en 

is dit een gevolg van die bezuinigingen. 

Aanmeldingen voor de knutselmiddagen lopen wel goed. Zo zijn er bijvoorbeeld in het 

voorjaar lammetjes geknutseld, in de zomer indianentooien gemaakt en in het najaar 

pompoenlampionnen gesneden. Met dierendag worden er groententaartjes voor de dieren 

gemaakt en rondgebracht. 

 

Eigen acties 

Onze kas is extra aangevuld met opbrengsten van onze eigen acties, zoals: 

- Verkoop rommelmarktspullen en pannenkoeken op de koningsmarkt 

- het jaarlijkse schaapscheerdersfeest 

- de helft van de opbrengst van de Jantje Beton collecte 

- de levende kerststal (entree is vrij, maar er wordt vrijwillig gedoneerd)  

 

Konijnen/caviaopvang 

De vakantieopvang zat niet alleen in de zomervakantie vol. Ook in de overige 

schoolvakanties wisten de bezoekers ons te vinden om hun dieren onder te brengen.  

In de zomer hebben we alle hokken bij voorbaat al onder een grote partytent – in de 

schaduw – geplaatst. De overige losse buitenhokken hebben een gezellig gekleurd 

parasolletje boven het hok gekregen tegen de zon.  

In totaal hadden we 28 konijnen, 11 cavia’s, 3 ratjes, 2 hamsters en 4 kipjes in de 

zomervakantieopvang. 

 

Kinderfeestjes 

We bieden nog steeds de mogelijk om de boerderij voor minimaal 2 uur af te huren buiten 

de reguliere openingstijden. We bieden deze mogelijkheid tegen een laag tarief waarbij  

degene die het feestje organiseert vrij is de gasten eigen meegebrachte drankjes en 

etenswaar aan te bieden. Hier is met opzet voor gekozen, zodat deze mogelijkheid voor 

(nagenoeg) iedereen bereikbaar is. Als Kinderboerderij willen we namelijk een sociaal 

karakter houden. Er worden inmiddels zoveel feestjes geboekt, dat dit – ondanks het lage 

tarief – een onmisbare bron van inkomsten is geworden. 

 

Donateurs 

Het aantal donateurs kende in 2014 een kleine stijging. In 2013 was er een flinke stijging 

doordat er in 2012 actief is begonnen met bekendheid boeken via social media. Onze 

website werd uitgebouwd en goed beheerd en er werd een facebook pagina aangemaakt die 

door ons bestuurslid communicatie en onze beheerder actief voorzien wordt van 

berichten, foto’s en uitnodigingen voor evenementen. Verder ontvangen donateurs – 

waarvan het e-mailadres bekend is bij de kinderboerderij – sinds 2014 een persoonlijke 

uitnodiging voor elke activiteit. Het blijft mooi onze trouwe donateurs en volgers op de 

hoogte te houden. 

 

 

 



Sponsoren 

Ook in 2014 was AH bereid ons te sponsoren bij evenementen zoals het jaarlijkse 

Schaapscheerdersfeest en de levende kerststal. AH biedt ons dan de koffie/thee/ 

chocolademelk/koekjes e.d. Verder kunnen wij voor het Schaapscheerdersfeest elk jaar 

weer rekenen op ondernemers in Driebergen-Rijsenburg die kleine of grotere prijzen ter 

beschikking stellen voor de goedlopende loterij.   

 

‘Het paard’ 

In de boerderij staat een metalen paard (soort grote spaarpot). Tevreden bezoekers 

kunnen hierin een extraatje kwijt die ze de kinderboerderij gunnen. Alle beetjes bij 

elkaar geeft al een mooi extra bedrag. Maar een enkele keer zit er tot onze verbazing 

zelfs een biljet in met twee cijfers. 

 

Acties derden 

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

jaarlijks met de (gedeeltelijke) opbrengst van een actie. In 2014 was het de basisschool 

De Uilenburcht die een inzamelingsactie ten gunste van de kinderboerderij heeft 

georganiseerd. Mede met deze gift heeft ons klusteam een prachtig mooi, groot, nieuw 

opslaghok kunnen bouwen voor het hooi en het stro. De oude opslagruimte was lek en dus 

niet meer geschikt om het hooi en stro droog te houden. Van de serviceclubs hebben wij 

een gedeelte van de opbrengst van de kerstmarkt op het kerkplein mogen ontvangen. Al 

een aantal jaren houdt biljartvereniging De Krim een toernooi waarvan wij de opbrengst in 

ontvangst mogen nemen.  

 

Extra arbeid 

Naast de cliënten van Stichting Philadelphia, die voorkomende werkzaamheden verrichten 

op de kinderboerderij, is er ook geklust door een aantal studenten. Dit liep echter 

enigszins op een teleurstelling uit, omdat er slechts twee van de aangekondigde 10 kwamen 

opdagen. Deze twee studenten hebben overigens wel hard en enthousiast gewerkt. 

 

NLdoet 

Een heel bijzondere NLdoet in 2014. B&W verrasten ons met het aanbod pannenkoeken te 

komen bakken in de boerderij. Burgemeester Naafs en wethouders Homan en Verhoef 

hebben alle beslag enthousiast staan wegbakken. De pannenkoeken werden vrolijk door de 

hongerige bezoekers afgenomen. Dit is zowel door ons als door de bezoekers erg 

gewaardeerd. 

 

 

10. TOT SLOT 

 

Het gaat goed met de kinderboerderij zoals het nu loopt. 2014 was een jaar met niet al te 

veel tegenslagen die directe invloed hebben gehad op het reilen en zeilen. Echter, veel 

financiële ruimte voor een minder gunstige speling van het lot is er niet. Onze 

penningmeester heeft daarom een goed plan opgesteld, waarin nu al een aantal jaren 

beetje bij beetje een kleine buffer gecreëerd wordt voor onverwachte kosten. Hiermee 

willen we de garantie houden, dat we ten allen tijden de dieren de verzorging kunnen 

bieden die ze nodig hebben . 

 

 

      Driebergen-Rijsenburg, juni 2015 


