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 januari 2014

Geachte donateurs, sponsoren en vrienden van de kinderboerderij!
De eerste maand van 2014 zit er alweer bijna op. Maar in deze nieuwsbrief blikken we nog even terug naar 2013. En we kijken vooruit naar alle
plannen die we voor dit jaar hebben. En naar alle leuke dingen die we u ook dit jaar weer te bieden hebben.
Van de bestuurstafel
Zoals u wellicht via verschillende media hebt vernomen, wordt de noodzaak om de geplande verbouwing te realiseren steeds groter. De subsidie
die wij ontvangen van de gemeente wordt de komende vier jaar stapsgewijs met 30%afgebouwd - de eerste verlaging is reeds een feit - en
inmiddels is duidelijk geworden dat zonder verbouwing onze inkomsten over twee jaar niet meer voldoende zullen zijn om te blijven voortbestaan.
In een gesprek met de gemeente over de toekomst van de kinderboerderij eind 2013 werden ons enkele scenario's voorgelegd, waaronder het zelf
overnemen van de kinderboerderij en het op eigen kracht regelen van de verbouwing. Na een belronde met banken en de Kamer van Koophandel
hebben wij dit scenario afgewezen, aangezien dit een grote financiële verantwoordelijkheid op de schouders van het (vrijwillige) bestuur zou
leggen. Bovendien zou dit scenario tot een bovenmatige lastenverzwaring leiden, te hoog om te compenseren met extra inkomsten. Eind januari
hebben wij nogmaals rond de tafel gezeten met de gemeente. Op dit moment wordt onderzocht of de gemeente de verbouwing zelf kan regelen
en onder welke voorwaarden. Wij houden u op de hoogte van de voortgang.
Activiteiten en communicatie 2013
Mede door het verdwijnen van onze vaste rubriek in de Stichtse Courant was het succes van onze activiteiten in 2013 wisselend: sommige
activiteiten werden druk bezocht. Andere activiteiten trokken juist weinig bezoekers doordat we er niet in slaagden om het voldoende onder uw
aandacht te brengen. Via social media deden we het juist weer heel goed, zo werd in 2013 de 100ste Facebookvolger verwelkomd.
Gelukkig kende 2013 talloze hoogtepunten: activiteiten als het Schaapscheerdersfeest, het Sinterklaasbezoek en de Levende Kerststal werden druk
bezocht. Het konijnenhotel zat - zeker in de zomervakantie - stampvol en we mochten vele vaste én nieuwe bezoekers verwelkomen.
Activiteiten 2014
In 2014 kunt u genieten van nog meer activiteiten op en rond de kinderboerderij. Vanaf maart is er elke maand wel iets te doen: ons
activiteitenprogramma is flink uitgebreid, met knutselmiddagen, educatieve activiteiten en nog veel meer leuks. Wij hebben even overwogen om
voor bepaalde activiteiten een kleine bijdrage te vragen in de materiaalkosten, maar we hebben besloten dat we het belangrijker vinden dat de
kinderboerderij laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk blijft. Wilt u ons toch iets geven? Stop het dan in onze giftenbox.
Kijk op de pagina Agenda 2014 op onze website voor het volledige activiteitenprogramma en een impressie van de activiteiten in 2013.
Dit jaar willen we meer alternatieve communicatiemiddelen inzetten. Naast het aanleveren van aankondigingen en artikelen aan de kranten - dat
blijven we uiteraard doen -schrijven we nu bijvoorbeeld scholen vaker aan.
De donateurs en sponsoren van wie wij de e-mailadressen hebben willen wij voortaan per e-mail uitnodigen voor onze activiteiten. Wilt u deze
uitnodigingen ook ontvangen? Geef dan snel uw e-mailadres door aan ons.
Donateurs, sponsoren en partners
Op het gebied van donateurs en sponsoren was 2013 juist een bijzonder positief jaar: ook dit jaar mochten wij rekenen op uw trouwe support.
Daarvoor kunnen wij u niet vaak genoeg bedanken. U steunde ons niet alleen met geld, maar ook met spullen. Zo mochten wij bijvoorbeeld een
prachtige terrasheater, een picknicktafel en een flinke partij tuinhout in ontvangst nemen. En wij kregen ook steun in de vorm van daden: een
groot aantal klussers hielp ons tijdens NL Doet en een groep studentes stak ook de handen uit de mouwen.
Onze samenwerking met BSO Wijs is in 2013 intensiever geworden. De BSO-kinderen hebben de achterste ruimte in de grote stal in gebruik
genomen als loungeruimte en opgeleukt met versieringen,vloerkleden en meubilair in frisse kleuren. Ook op het gebied van communicatie
bundelen we nu de krachten met de BSO om zo gezamenlijk onze zichtbaarheid te vergroten.
Meer weten over BSO Wijs? Kijk op www.bsowijs.nl.
Sinds deze maand werken wij samen met The Beebox,een organisatie waar u (h)eerlijke biologische producten kunt laten thuisbezorgen. In ruil
voor promotie op en rond de kinderboerderij, steunt The Beebox ons met een bedrag van € 5,- per vier weken voor iedereen die via ons abonnee
wordt. Terwijl u geniet van superverse, eerlijke, regionale en biologische producten, draagt u een steentje bij aan onze kinderboerderij!
Interesse? Ga naar www.thebeebox.nl/kinderboerderij. Kies een abonnement en vermeld in het invulveld “actiecode” onze postcode 3972 SB.

Projecten
Dankzij uw financiële steun konden we afgelopen jaar weer een aantal mooie verbeteringen realiseren: de kippen en kalkoenen kregen een nieuw
onderkomen, de mesthoop werd aan het zicht onttrokken door een nette schutting, de losse bloembakelementen maakten plaats voor een mooie
gemetselde bloembak. Verder hebben we nu mooie zwevende parasollen en - op veler verzoek - een peuterschommel.
Verder hebben wij het contract met Wecycle verlengd. U kunt ook dit jaar weer uw kapotte kleine apparaten bij ons inleveren. Wel heeft Wecycle
besloten om geen led- en spaarlampen meer in te zamelen via kinderboerderijen, omdat dit toch teveel kans op breuk geeft en daardoor te
gevaarlijk is. Op de pagina Wecycle op onze website vindt u alle informatie over wat u bij ons kunt afleveren.
De dieren
In 2013 was de kinderboerderij met recht een 'woelig nest' wat de dieren betrof.
We moesten afscheid nemen van onze kalkhoenhaan, bij wie de inspanningen van een aantal Diergeneeskundestudenten om hem beter te maken
niet meer mochten baten. En we verwelkomden een nieuwe kalkoenhaan, van wie de dames zwaar onder de indruk zijn
Er werden zes jonge geitjes geboren, waaronder de zusjes Maxima en Arianne. Door het overlijden van hun moeder moesten zij met de hand
worden grootgebracht. Daardoor hebben ze zich ontpopt tot lieve, aanhankelijke en communicatieve geitendames.
Verder brachten we met pijn in ons hart onze Skudde-schapen naar een ander thuis - twee ervan zijn geadopteerd door onze beheerder Lottie.
Daarvoor in de plaats maakten vier Drentse heideschapen hun opwachting op de kinderboerderij. In de herfst vonden we een geschikte ram voor
de dames, en nu is het afwachten of we in de lente lammetjes mogen begroeten.
Niet leuk is dat er de afgelopen tijd enkele keren een konijn over het hek is gezet (of gegooid) door onbekenden. Ongetwijfeld met de beste
bedoelingen, maar helaas fataal voor één van de konijntjes. Konijnen vormen samen een groep en als er zomaar een vreemd konijn in de groep
belandt, wordt het door de andere konijnen aangevallen. Wij willen u op het hart drukken om niet zomaar dieren bij ons over het hek te gooien, er
zijn zat andere mogelijkheden als u uw huisdier kwijt wilt. Spreek ons desnoods aan, dan denken wij met u mee.
Herhaalde oproep: vrijwilligers gevraagd!
Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die:
 één of meerdere keren per week onze dieren willen voeren en/of verzorgen
 één of meerdere dagdelen per week of maand de kinderboerderij willen openstellen voor publiek
 willen helpen bij activiteiten als het schaapscheerdersfeest, de levende kerststal, etc.
 willen helpen bij onderhouds- en kluswerkzaamheden
 in vakanties willen helpen om de dieren in het 'konijnenhotel' te verzorgen.
Wilt u ook meehelpen? Meld u dan aan via info@kinderboerderij-driebergen.nl of bel ons op 0343-521351
Wist u dat..
 ... wij aan de aangescherpte ANBI-regels voldoen? Op onze webpagina ANBI leest u alles over geld schenken aan een ANBI.
 ... wij 10-15 februari a.s. collecteren voor Jantje Beton én voor de kinderboerderij? 50% van onze opbrengst mogen wij houden.
 ... er een ware 'run' is ontstaan op kinderfeestjes? Wilt u ook uw kinderfeestje vieren op de kinderboerderij? Kijk dan op onze website voor
informatie en kosten en wacht niet te lang met reserveren.
 ... het konijnenhotel elke vakantie open is? Wilt u in de volgende vakantie verzekerd zijn van een plekje voor uw huisdier, reserveer dan tijdig.
 ... op onze website www.kinderboerderij-driebergen.nl alle leuke nieuwtjes en actuele informatie kunt volgen? Op de pagina Contact vindt u
een knop waarmee u ons een reactie, opmerking of idee kunt sturen. U kunt ons ook mailen op info@kinderboerderij-driebergen.nl

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

1 april

Kinderboerderij 't Woelige Nest
Boterbloem 3
(ingang Hoendersteeg)
3972 SB Driebergen-Rijsenburg
Telefoon: 0343-521351
E-mail: info@kinderboerderij-driebergen.nl
Website: www.kinderboerderij-driebergen.nl
Facebook: www.facebook.com/kinderboerderij-driebergen
Twitter: @kbdriebergen
KvK-nummer: 41179070
Rekeningnummer: NL86INGB0002981998

