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Trots is iedereen op elk persoon die op welke manier dan ook betrokken is geweest bij de 

oprichting en het reilen en zeilen van Kinderboerderij ’t Woelige Nest… al 35 jaar lang! 

In 1975 werden de plannen gesmeed en eerste stappen gezet door het bestuur van de 

plaatselijke Rotary.  Vanaf 1978 werden er diverse acties gehouden om de financiën rond 

te krijgen. Hierna volgde de feestelijke opening in 1980. 

Door de jaren heen heeft de boerderij steeds meer een maatschappelijk karakter 

gekregen en kwam het door onnoemelijk veel vrijwilligersuren zo ver… dat er meer dieren 

kwamen… dat er ruimte kwam voor een broodnodige vaste (betaalde) parttime beheerder… 

dat er een mooie speeltuin kwam… dat er zoveel stallen bij konden komen… dat de 

bezoekersaantallen overweldigend zijn… 

… dat deze 35 jaren wellicht in 2016 bekroond worden met een práchtige verbouwing. 

 



1. BESTUUR 

 

In 2015 heeft er één wijziging plaatsgevonden in het bestuur van de Kinderboerderij.  

Ons bestuurslid ‘communicatie’ heeft per 1 oktober 2015 noodgedwongen haar 

bestuursfunctie moeten neerleggen.   

Het bestuur bestaat/bestond uit de volgende personen: 

Voorzitter Mw Jannie Foekens 

Secretaris Mw Zwanita van Gent   

Penningmeester Dhr Wouter Jelier   

Lid communicatie Mw Wendy Straatman   tot 1 oktober 2015 

 

 

2. PERSONEEL 

 

Beheerder  

Tot april 2015 is onze vaste beheerder Lottie Brosky met zwangerschapsverlof geweest.  

Vervangend beheerder Samyre Wieles heeft tot april met plezier en tot onze volle 

tevredenheid de beheerderstaken volledig overgenomen.  

Door een positieve financiële ontwikkeling – waarover meer onder ‘samenwerking’ – is er 

ruimte gekomen de arbeidsuren van de beheerder uit te breiden met een halve dag per 

week. In goed overleg wordt deze officiële hálve dag per week omgezet in een halfjaar 

een héle dag. In de drukke zomermaanden vanaf 1 april werkt de beheerder dan 1 dag 

meer per week.  Deze uitbreiding ontlast de andere vrijwilligers die qua aantal werkuren 

onbetaalbaar zijn voor de boerderij. Per 1 oktober is de beheerder dan vanzelfsprekend 

een dag minder in de week werkzaam wanneer het bezoekersaantal sterk afneemt.  

 

 

3. VRIJWILLIGERS 

 

Onze trouwe vrijwilliger die onder andere de verjaardagsfeestjes coördineerde en 

begeleidde heeft noodgedwongen de vrijwilligerstaken moeten neerleggen. Omdat de 

kinderboerderij zijn lust en zijn leven is, is hij bijna onverantwoord nog lang doorgegaan 

met de werkzaamheden. Totdat realisme heeft aangegeven te moeten stoppen. Ook voor 

de bezoekers is dit even wennen geweest. Regelmatig mogen we hem uiteraard in alle 

gezelligheid begroeten als bezoeker van de boerderij. 

Twee even trouwe vrijwilligers hebben de taken voor ‘de feestjes’ overgenomen. Echter, 

ook hier geldt, dat het enthousiasme soms groter is dan dat de gezondheid eigenlijk toe 

laat. Uiteraard zijn we erg ‘zuinig’ op onze vrijwilligers en moeten we dit enthousiasme 

respectvol temperen.  

Dit houdt in, dat we vaker ‘nee’ moeten verkopen op een aanmelding voor een verjaardag-

/familiefeestje. De zowel financieel als maatschappelijk laagdrempelige mogelijkheid voor 

deze feestjes zijn voor ons een grote bron van inkomsten. De boerderij is dus naarstig op 

zoek naar een gastheer en/of gastvrouw (of meervoud) voor begeleiding van de feesten. 

 

Er melden zich niet vaak nieuwe vrijwilligers. Wanneer er op de man af wordt gevraagd 

vrijwilliger te worden aan iemand die met grote regelmaat de boerderij bezoekt, is vaak 

het antwoord, dat men dan liever betaald werk doet… of al te druk is met betaald werk. 

 

Wel is er een vrijwilliger in ons midden gekomen via het project ‘De Verleiding’; dit is een 

project waarbij langdurig werklozen worden begeleid bij vrijwilligerswerk.



4. SAMENWERKING 

 

BSO Wijs! 

Deze samenwerking gaat inmiddels zó vanzelf, dat er eigenlijk niets nieuws over is te 

vermelden.  

De BSO heeft de bedoeling gehad in 2015 een crowdfundingactie op te starten ten 

behoeve van de verbouwing van de kinderboerderij. Door bijzonder verdrietige omstandig-

heden heeft dit niet kunnen plaatsvinden. Hierbij overtreft ons begrip uiteraard alles. 

 

Kinderopvang De Vuurvogel 

Doordat de samenwerking met Stichting Philadelphia  is komen te vervallen per 1 januari 

2015 is het houten chalet (het onderkomen van de stichting voor de cliënten) vervroegd 

ons eigendom geworden. Uiteraard konden we het chalet zelf ook goed gebruiken als warm 

toevluchtsoord/kantoor (de boerderij is vaak erg koud), maar verhuur van het chalet biedt 

meer voordelen.  

Met ingang van 1 juli 2015 is er een huurcontract gesloten met Kinderopvang De Vuurvogel 

voor kinderopvang in dit chalet. Deze kinderopvang betaalt een schappelijke, maar 

evengoed marktconforme huurprijs.  De huurprijs is in een halfjaar gefaseerd opgebouwd 

naar het afgesproken maandbedrag, gelijk opgaand aan het aantal verwachte kinderen in 

de opvang. Per januari 2016 geldt de volle gecontracteerde huurprijs. 

  

 

5. DONATEURS 

 

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

‘nieuwsbrieven’. Deze nieuwsbrieven worden indien mogelijk drie keer per jaar geschreven 

en verzonden. Door de omstandigheden van ons bestuurslid communicatie moest het in 

2015 bij tweemaal blijven, waarvan de tweede is verzorgd door de beheerder. 

 

 

6. DIERENBESTAND 

 

Varkens 

Met varken Qwast gaat het goed dit jaar. Hij wordt door de dierenarts tweemaal per jaar 

ingeënt tegen vlekziekte. Ondanks de inenting kwamen ook dit voorjaar de kale plekken op 

zijn rug weer terug. Hiervoor krijgt hij iedere dag lijnzaadolie door zijn voer om zijn huid 

soepel te houden.     

 

Pluimvee 

Er is bewust geen nieuwe aanwas geweest in 2015; het kippenbestand is voldoende.  

Ook dit jaar weer veel bloedluizen in de kippenhokken. Ondanks de roofmijten die we 

ingezet hebben, blijven de bloedluizen een probleem.  

 

Ezels 

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

nagekeken. Verder hebben ze hun jaarlijkse entingen gekregen.  

  



Geiten 

In het voorjaar van 2015 zijn er 7 lammetjes geboren bij 2 dwerggeiten en de Nubische 

geit. Allemaal bokjes die niet konden blijven, maar een goed adres hebben gekregen.  

De geiten zijn allemaal ingeënt tegen Qkoorts en werden ontwormd.  

Eén dwerggeit heeft een drieling gekregen waarvan één lammetje bijgevoerd moest 

worden met de fles.  

 

Schapen 

Eén schaap heeft een miskraam gekregen, het andere schaap is waarschijnlijk niet gedekt 

in 2014. De ram heeft tijdens de dekperiode eind 2015 een dekblok om gekregen. 

Daardoor kan goed worden gezien of en wanneer de schapen gedekt zijn. De schapen zijn 

ingeënt tegen Qkoorts en worden ontwormd. Ook zijn ze dit jaar gekeurd voor het 

stamboek; allen zijn goed gekeurd. De ram is eind 2015 verkocht.  

 

Konijnen en cavia’s 

Ook dit jaar hebben we niet gefokt met de konijnen en cavia’s. Dit hebben we gedaan 

omdat we altijd veel knaagdieren aangeboden krijgen.  

 

Volière  

Geen nestjes in de volière dit jaar. We hebben nu voor dit moment genoeg vogeltjes. 

Er zitten diamantduifjes, zebravinken, parkieten en kwartels in de volière.   

 

Keurmerken 

Ook in 2015 zijn we in het bezit van het keurmerk Zoönosen. Tevens zijn onze dieren 

Zwoegervrij, CL vrij en CAE vrij. 

 

 

7. BESTUURSZAKEN 

 

Algemeen  

2015… Een jubileumjaar . De boerderij vierde het jubileum ‘35 jaar’ tijdens een extra 

uitgebreid schaapscheerdersfeest. Hiervoor is een bijdrage (dorpsfestiviteiten) van de 

gemeente ontvangen. Van die bijdrage hebben we een klompenmaker kunnen inhuren die 

leuke demonstraties heeft gegeven. Het jaarlijkse feest werd niet alleen met de 

klompenmaker uitgebreid. Zo waren er ook meer spellen en activiteiten. En natuurlijk 

hebben de plaatselijke winkeliers weer gul prijzen beschikbaar gesteld voor de verloting.  

 

Verbouwplannen 

Zoals bekend kwamen we in de vorige ambtsperiode een eind voorwaarts richting de 

broodnodige  verbouwing… om vervolgens weer een heel aantal stappen terug te moeten 

doen binnen de nieuwe gemeentelijke plannen. Toch bracht 2015 ons juist weer vol 

verwachting richting de verbouwing. Er wordt enthousiast meegedacht door de gemeente 

ambtenaren, wat bijzonder door ons gewaardeerd wordt. 

 

Professionalisering 

Naast alle keurmerken – zoals zoönosevrij, zwoegervrij en het keurmerk 

Kinderboerderijen – willen we verder met de administratie van VOG (verklaring omtrent 

gedrag) en het behalen en bijhouden van BHV (bedrijfshulpverlening). 



8. DUURZAAMHEID 

 

Wecycle / Vet recycle het 

Mensen weten ons goed te vinden om kleine elektrische apparaten en olie/vet bij ons in te 

leveren. Regelmatig kunnen de bakken worden geleegd. 

 

The Beebox 

The Beebox profileert zich op ons terrein tijdens het jaarlijkse schaapscheerdersfeest 

en krijgt daardoor steeds meer bekendheid. Het is een mooie manier om met gezonde 

producten uit de omgeving te koken. Veel aanmeldingen zijn er overigens niet via de 

kinderboerderij. 

 

 

9. EXTRA INKOMSTEN EN ARBEID 

 

Educatie en knutselen 

Via het project ‘Willie Wurm’ van Kunst Centraal hebben 9 klassen natuur-/milieulessen 

gevolgd op de boerderij. 

Ook worden de knutselmiddagen uiteraard nog steeds aangeboden door de boerderij. Deze 

worden vaak goed bezocht, soms iets minder. Ieder seizoen kent een knutselmiddag met 

seizoen-gerelateerde knutsels. Naast een leuke herfstknutsel wordt er ter gelegenheid 

van dierendag een middag groentetaartjes gemaakt en uitgedeeld aan de dieren.  

 

Eigen acties 

Vaste acties om de kas aan te vullen – zo ook in 2015 – zijn: 

- verkoop rommelmarktspullen en pannenkoeken op de koningsmarkt 

- het jaarlijkse schaapscheerdersfeest 

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

 

Konijnen/cavia-hotel 

Iedere vakantie wordt opvang geboden voor cavia’s en konijnen (en andere kleine 

huisdieren die in hokken kunnen verblijven). Dit is en blijft een erg welkome aanvulling in 

de financiën. In de zomervakantie 2015 verwelkomden wij: 26 konijnen, 9 cavia’s, 4 kippen 

en 2 hamsters. Op een gegeven moment waren we zelfs volgeboekt voor konijnen en cavia’s 

en moesten mensen elders oppas zoeken. We timmeren daarom aan de weg om meer 

hokken met rennen aan te kunnen bieden. Zoveel opvangdieren verzorgen is veel werk, 

maar gelukkig zijn er vrijwilligers die juist niet in de zomervakantie op pad gaan. 

  

Kinderfeestjes 

Deze vorm van inkomsten is al aan de orde geweest bij ‘vrijwilligers’. Maar dit is zéker een 

waardevol onderdeel van inkomsten voor de boerderij en hoort ook hier thuis.  

Naast de (schappelijke) kosten die wij in rekening brengen, worden wij na zo’n feestje 

regelmatig verblijd met een ruimhartige ‘tip’ die soms zelfs de in rekening gebrachte 

kosten overschrijdt. 

 

Donateurs 

Het aantal donateurs is stabiel. Een heel enkele keer zegt iemand op vanwege verhuizing 

of iets dergelijks, maar daar tegenover staat dan vaak ook wel weer een nieuwe 

aanmelding.   

 



Sponsoren 

Ook in 2015 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. Af en toe wordt het 

paard geleegd met een verbaasd/verheugde reactie als gevolg. 

 

Acties derden 

Van Biljartvereniging De Krim mochten wij weer de opbrengst van een toernooi in 

ontvangst nemen. 

 

NLdoet 

Op 21 maart zijn wij weer geholpen door klussers die ons hebben geholpen de stallen te 

onderhouden. De vergoeding van het Oranjefonds hebben wij hiervoor ontvangen. 

 

Heuvelrugfonds 

Via De Mol drankenspecialist en Jumbo Verberne verkocht het Heuvelrugfonds in 2015 

weer de Heuvelrugwijn. Een deel van de opbrengst is aan de kinderboerderij geschonken. 

 

Rabobank 

En dan… last but not least… een fantástische gift van de Rabobank. 

Járen geleden zijn de weilanden aan de linkerkant van de boerderij (vanaf de 

Hoendersteeg gezien) opnieuw omheind met veilig en mooi hekwerk met een gift uit het 

Stimuleringsfonds van de Rabobank. Op dat moment functioneerde het hekwerk rechts 

van de boerderij nog prima. Nu ook het hekwerk aan de rechterzijde van de boerderij 

slecht werd, is opnieuw een poging gedaan in aanmerking te komen voor een bijdrage uit dit 

fonds. Die poging is goed ontvangen door de Rabobank. Wij ontvingen een toezegging voor 

een gift ter hoogte van het geoffreerde bedrag voor vervanging van het hekwerk. Er is  

opdracht geven het oude hekwerk te vervangen door hetzelfde hekwerk aan de 

linkerzijde. Hierdoor zal de boerderij in 2016 rondom een nette uitstraling krijgen. 

 

 

10. TOT SLOT 

 

We kijken trots terug op de constante tevredenheid van onze bezoekers.  

Het doet ons allen bijzonder goed een alom bekend baken in de buurt te kunnen zijn voor 

sociale contacten en plezier.  

Deze constante factor is uiteraard niet vanzelf constant. De middelen hiervoor waren er 

in 2015 net als voorgaande jaren. Maar, naast de – nog steeds afnemende – gemeentelijke 

subsidie moet hier bijzonder hard voor gewerkt worden door de vrijwilligers om die 

geldelijke ruimte beschikbaar te houden. 

 

 

 

    Driebergen-Rijsenburg,  april 2016 


