Ontvangt u onze nieuwsbrief nog op papier?
Geef uw e-mailadres door via info@kinderboerderij-driebergen.nl
U spaart het milieu en wij besparen kosten!

Nieuwsbrief februari 2015
Geachte donateurs, sponsoren en vrienden van de kinderboerderij!
De tweede maand van 2015 is alweer op de helft. Toch willen wij nog even terugblikken op het afgelopen jaar en vooruitkijken naar alle plannen
en activiteiten voor het komend jaar.
Van de bestuurstafel
Verbouwplannen en gemeente
In november 2014 hebben wij opnieuw gesproken met de wethouder en ambtenaren over onze verbouwplannen. Zoals te verwachten blijven de
financiën het heikele punt. De gemeente is bereid ons ongeveer de helft van de benodigde bouwsom te lenen, met een aflos-/terugbetaalregeling
en een rentepercentage van 3 %. Binnen het bestuur zijn we nog niet zo enthousiast over dit voorstel, we vragen ons af of dit voor ons haalbaar en
uitvoerbaar is. We gaan nu uitzoeken of het mogelijk is de verbouwing gefaseerd en met meer inzet van vrijwilligers te doen. Maar niet alles kan
door vrijwilligers worden gedaan, professionele vakmensen zijn zeker nodig. De feestelijke heropening is er dus nog niet voorlopig!
Keurmerk Kinderboerderijen
De afgelopen maanden heeft een stagiaire van de HBO-opleiding Dierenmanagement voor ons alle zaken rond de aanvraag Keurmerk
Kinderboerderijen uitgezocht. Er ligt nu een goed bruikbaar eindrapport. In 2015 moet het ons hiermee gaan lukken om het keurmerk te behalen.
Stichting Philadelphia
Per 1 januari 2015 is de zorginstelling Philadelphia noodgedwongen gestopt met het werken op de kinderboerderij. Op maandag en vrijdag werkte
er jarenlang, onder begeleiding van een medewerkster van Philadelphia, een groepje cliënten op de boerderij. Zij waren actief betrokken bij de
zorg voor de dieren, het schoonhouden van de hokken en de zorg voor het terrein. Helaas is er geen geld meer beschikbaar voor de begeleiding.
Wij vinden het erg jammer dat deze samenwerking gestopt is, de kinderboerderij was er zeer mee geholpen dat er twee dagen goede zorg aan
onze dieren werd besteed. Daarnaast was het ook heel gezellig en levendig dat er zoveel werkers bezig waren.
Wij hebben enkele andere zorginstellingen benaderd, helaas wordt overal bezuinigd op dagbesteding.
Het gebouwtje waarvan de cliënten altijd gebruikmaakten is nu eigendom van de kinderboerderij geworden. Het bestuur bekijkt of het
gebruikt/verhuurd kan worden aan andere gebruikers.
Babynieuws
De kinderboerderij-familie is in december weer uitgebreid, deze keer echter niet met jonge dieren. Onze beheerder Lottie kreeg op 12 december
een prachtige dochter: Anne. Wij wensen Lottie, haar partner en natuurlijk baby Anne heel veel geluk!
Vanwege Lottie's zwangerschapsverlof wordt het beheer van de kinderboerderij momenteel waargenomen door Samyre Wieles.
Ophokplicht vogelgriep
In Samyre's eerste werkweken werd haar direct het vuur aan de schenen gelegd door alle ingrijpende voorzorgsmaatregelen rondom de vogelgriep
die van begin november tot half december van kracht waren. Maar Samyre liet zich niet kennen; zij en onze vaste vrijwilligers zorgden met
vereende krachten dat alle kippen en vogels veilig en volgens het protocol werden opgehokt.
Even zag het ernaar uit dat het Sinterklaasbezoek en de Levende Kerststal niet door konden gaan, maar gelukkig werden de maatregelen op tijd
versoepeld en uiteindelijk opgeheven. En konden alle festiviteiten toch nog plaatsvinden zoals gepland.
2015: ons 35-jarig jubileum
In 2015 bestaat onze kinderboerderij 35 jaar! Naast onze gebruikelijke activiteiten organiseren wij dit jaar daarom enkele feestelijke activiteiten.
Hoe deze activiteiten ingevuld worden en wanneer ze plaatsvinden, is op dit moment nog niet bekend. Houd de pagina Agenda 2015 op onze
website in de gaten voor het volledige activiteitenprogramma.
Om de kinderboerderij voor iedereen toegankelijk te houden vragen we voor onze activiteiten geen entreegeld. Wilt u ons toch iets geven? Stop
het dan in onze giftenbox.
De donateurs en sponsoren van wie wij de e-mailadressen hebben nodigen wij sinds vorig jaar per e-mail uit voor onze activiteiten. Wilt u deze
uitnodigingen ook ontvangen? Geef dan snel uw e-mailadres door aan ons.
Donateurs, sponsoren en partners
Hoewel wij zelf alles in het werk stellen om in onze inkomsten te blijven voorzien, bent u als donateur, sponsor of partner voor ons van
onschatbare waarde. Uw support betekent voor ons dat wij kunnen blijven doorgaan. Gelukkig mochten wij de afgelopen tijd weer enkele nieuwe
donateurs verwelkomen en gulle giften in ontvangst nemen. Enkele hoogtepunten van de afgelopen tijd:
Inzameling De Uilenburcht
Dankzij de inzamelactie van basisschool De Uilenburcht in Driebergen konden wij een mooie nieuwe hooischuur maken. Op 2 oktober werd deze
hooischuur officieel geopend door de kleuters van De Uilenburcht.

Biljartvereniging De Krim
In januari werd het nieuwe jaar weer goed ingeluid met een bijdrage van onze trouwe sponsor Biljartvereniging De Krim. Al jarenlang zamelen zij
tijdens het varkenstoernooi geld in voor de kinderboerderij. Tijdens de finale van het toernooi nam onze vrijwilliger Thea de donatie van de
biljartvereniging dankbaar in ontvangst.
NL Doet 21 maart
Wilt u helpen de konijnenheuvel op te frissen? Of bent u handig met de verfkwast, hamer of schroevendraaier?Op zaterdag 21 maart van 10.00 tot
16.00 uur doet de kinderboerderij mee aan NL Doet. Op die dag kunt u komen helpen met klussen op de kinderboerderij. Interesse? Meld u aan via
www.nldoet.nl.
Projecten
De subsidie die wij van de gemeente ontvangen is dit jaar wederom verlaagd. Hierdoor wordt de noodzaak om extra inkomsten binnen te halen
steeds groter.
Inzamelpunt Wecycle en Vet, recycle het
Sinds november 2012 zijn wij een Wecycle inzamelpunt voor kleine elektrische apparaten. Van defecte kerstlampjes tot kapotte telefoons, u kunt
ze inleveren in de groene verzamelbak in onze grote stal. In anderhalf jaar tijd hebben wij al 14 bakken met apparaten ingeleverd. Kijk voor meer
informatie op www.wecycle.nl.
Daarnaast kunt u uw gebruikte frituurvet bij ons afgeven, want wij zijn ook aangesloten bij Vet, recycle het (www.frituurvetrecyclehet.nl). Mede
dankzij u hebben wij in 2014 in totaal 160 kg gebruikt frituurvet ingeleverd. Hier is 144 liter biodiesel van gemaakt. Daarmee staan wij op de25e
plaats van de kinderboerderijen die het meeste vet hebben ingezameld. Dit jaar gaan we voor de hoofdprijs, dus giet uw oude frituurvet in de
originele verpakking of in een plastic fles en stop het bij ons in de gele container. Wij zijn er blij mee, want elke volle container levert ons weer wat
geld op!
Dringend gezocht: gastheer / gastvrouw verjaardagsfeestjes
Voor velen een bekend gezicht op de kinderboerderij is onze 'chef verjaardagsfeestjes' Jan van der Weijde. Tot onze spijt moest Jan onlangs om
gezondheidsredenen het vrijwilligerswerk op de kinderboerderij neerleggen. Wij hebben alle begrip voor dit besluit en spreken hierbij onze dank
en waardering uit voor Jan's onbetaalbare en niet te evenaren bijdrage aan de kinderboerderij.
Daarom zijn wij dringend op zoek naar vrijwilligers die 1 of 2 keer per maand op zaterdag of zondag een verjaardagsfeestje willen begeleiden. Deze
feestjes vinden meestal plaats tussen 10.00 en 14.00 / 15.00 uur. Incidenteel is er sprake van afwijkende tijden, bijvoorbeeld tot het begin van de
avond. Een leuke tijdbesteding voor bijvoorbeeld een student(e), een opa of oma, of een vader of moeder die in het weekend graag onder de
mensen is. Kijk op de pagina Vacatures van onze website www.kinderboerderij-driebergen.nl voor alle informatie over deze leuke
vrijwilligersfunctie.
Naast gastheren/gastvrouwen voor de kinderfeestjes zijn wij altijd op zoek naar vrijwilligers die:
 één of meerdere keren per week onze dieren voeren en/of verzorgen, met name in het weekend
 één of meerdere dagdelen per week of maand de kinderboerderij openstellen voor publiek
 te helpen bij activiteiten als het schaapscheerdersfeest, de levende kerststal, etc.
Lijkt het u leuk om ons te helpen? Meld u dan aan als vrijwilliger via info@kinderboerderij-driebergen.nl of bel ons op 0343-521351.
Wist u dat..
 ... wij ook een Kinderzwerfboek station zijn? Meer informatie vindt u op www.kinderzwerfboek.nl
 ... ons konijnenhotel elke vakantie open is? Wilt u in de volgende vakantie verzekerd zijn van een plekje voor uw huisdier, reserveer dan tijdig.

Openingstijden
zomer: 1 april
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

1 november
Gesloten
10:00 - 11:30 / 13:00 - 16:30
10:00 - 11:30 / 13:30 - 16:30
10:00 - 11:30 / 13:00 - 16:30
09:00 - 16:30
15:00 - 16:00 (dieren voeren)
14:30 - 16:30

winter: 1 november

-

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Gesloten
10:00 - 11:30 / 13:00 - 16:30
13:30 - 16:30
10:00 - 11:30 / 13:00 - 16:30
09:00 - 16:30
Gesloten
15:00 - 16:00 (dieren voeren)

1 april
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