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Inleiding 

De kinderboerderij heeft een volledig jaar achter de rug na de ingrijpende 
verbouwing halverwege 2017.  
Véél lovende reacties hebben we mogen ontvangen op het uiterlijk en het comfort 
van de boerderij na de verbouwing. Nu de boerderij geïsoleerd en verwarmd is, is er 
een onverminderde bezetting met feestjes geweest in de wintermaanden ten opzichte 
van de altijd al goed bezette zomermaanden. Ook voor de BSO-kinderen is het nu 
een vrolijk en hygiënisch onderkomen.  
 
________________________________________ 
1. Bestuur 
In 2018 bestond het bestuur uit de volgende 4 personen: 
Voorzitter  Mw Jannie Foekens 
Secretaris  Mw Zwanita van Gent 
Penningmeester Dhr Wouter Jelier 
Communicatie/PR Mw Wendy Straatman-Appel 
________________________________________ 
2. Personeel 
Beheerder 
De kinderboerderij heeft een betaalde beheerdersfunctie van 4 werkdagen per week. 
Beheerder Lottie Brosky – die 3 dagen per week deze functie bekleedde – heeft 
moeten besluiten zich om te laten scholen voor andere werkzaamheden buiten de 
kinderboerderij. Door gezondheidsproblemen is zij hiertoe genoodzaakt geweest. 
Hoewel zij door de beschermende werking van de wet Werk en Inkomen naar 
Arbeidsvermogen (WIA) nog een tijd officieel in dienst zal blijven, heeft zij eind 2018 
afscheid genomen van alle vrijwilligers waar zij mee samengewerkt heeft. 
Met Samyre Wieles – die al inviel tijdens ziekte en vakanties van Lottie Brosky – is 
overeen gekomen dat zij het komende jaar de beheerdersfunctie voor deze 3 dagen 
volledig zal gaan invullen met zicht op een vast dienstverband. 
  



Voor beheerder Bianka van Beek – die 1 dag per week de beheerdersfunctie 
bekleedt – is er dit jaar niets veranderd in de werkzaamheden en uren. Beide 
beheerders zijn goed op elkaar ingespeeld, waardoor er alle vertrouwen is in een 
harmonieuze verdere samenwerking. 
Wij hopen op termijn onze financiële positie te kunnen verbeteren met uitbreiding 
van de exploitatiemogelijkheden, zodat de beheerdersfunctie met nog 1 dag kan 
worden uitgebreid. 
De beheerderstaken bestaan onder meer uit:  

- Het bijhouden en uitvoeren van alle regelgevingen op het gebied van 
dierenwelzijn en op het gebied van de gezondheid en veiligheid van bezoekers 
en vrijwilligers.  

- De verzorging van de dieren, zowel de dagelijkse verzorging als het regelen 
van de periodieke verzorging door de dierenarts, de hoefsmid, e.d.  

- Het bijhouden van de voorraden diervoer en stalbenodigdheden. 
- Coördineren van de samenwerking met de vrijwilligers. Dit varieert van het 

aansturen van het klusteam, het organiseren van evenementen tot het 
plannen van workshops, knutselmiddagen e.d. 

- Het bijhouden van consumptievoorraden en het regelen van de in- en verkoop 
daarvan. 

- De communicatie via telefoon en e-mail behandelen. 
- De logistiek regelen bij het ophalen van het afval, de mest, en de voor 

recycling ingezamelde vet/olie en kleine elektrische apparaten. 
- Et cetera. 

Schoonmaak 
Er is een vaste schoonmaakhulp; deze hulp wordt betaald op basis van de 
‘vrijwilligersvergoeding’.  
________________________________________ 
3. Vrijwilligers 
Zonder het enthousiaste vrijwilligersteam zou de kinderboerderij niet kunnen bestaan.  
Er zijn onmisbare vrijwilligers die zich af en toe inzetten voor de boerderij. Ook zijn 
er onmisbare vrijwilligers die zich met een vaste regelmaat inzetten en zelfs bijna 
dagelijks worden aangetroffen op de boerderij. Ondanks het toch al mooie aantal 
vrijwilligers, blijft er vraag naar meer aanmeldingen. Wat doen de vrijwilligers?...: 
Openstelling 
Openstelling van de kinderboerderij kan uitsluitend met voldoende vrijwilligers en/of 
de aanwezigheid van de beheerder. Af en toe wordt er door een bezoeker 
gemopperd dat de boerderij ruimere openingstijden zou moeten hanteren. Op de 
vraag die dan gesteld wordt of deze persoon zich daar als vrijwilliger voor wil 
aanmelden wordt nagenoeg altijd verbaasd en afwijzend gereageerd.  
Begeleiding feestjes/bijeenkomsten 
De boerderij is in de wintermaanden heerlijk comfortabel warm gebleken; de goede 
isolatie en de vloerverwarming die er met de verbouwing zijn gekomen doen hun 
werk. Het aantal plaatsgevonden feestjes is hierdoor in de wintermaanden niet 
afgenomen. Helaas moet er een enkele keer zelfs een aanvraag worden afgewezen 
door gebrek aan vrijwilligers om de feestjes te begeleiden. Met name feestjes waarbij 
kinderen aanwezig zijn, hebben begeleiding nodig. Er moet toezicht gehouden worden 
op veiligheid en dierenwelzijn. 



Dierverzorging 
Dieren moeten gevoerd worden, de hokken en stallen moeten schoongemaakt 
worden, de uitwerpselen in de weiden moeten aangeharkt worden, afgevallen blad en 
takken moet verwijderd worden, etc. Om de bestaande vrijwilligers te ontlasten in de 
agenda blijft ook voor de dierverzorging de vraag naar meer vrijwilligers bestaan. 
Onderhoud 
Het bouwkundig onderhoud wordt door het ‘klusteam’ verzorgd en/of begeleid. Dit 
team bestaat uit 2 vrijwilligers met jarenlange ervaring in de bouw. Vanwege 
gezondheidsredenen moeten beide mannen af en toe ‘pas op de plaats’ maken. 
Uitbreiding van dit vrijwilligersteam blijft dan ook gewenst.  
Evenementen  
Ieder jaar wordt het schaapscheerdersfeest georganiseerd in mei of juni. Op dit feest 
kunnen kinderen bijvoorbeeld broodjes bakken, aan een knutselworkshop deelnemen, 
op een springkussen springen, met een spel meedoen en er kan een gokje worden 
gewaagd door loten te kopen voor de inmiddels fameuze verloting van artikelen die 
door de Driebergse winkeliers ter beschikking zijn gesteld. In 2018 is er extra 
‘uitgepakt’ door het inhuren van een vertelster met handpoppen. De kinderen hebben 
hiervan genoten, maar dit kan financieel gezien niet ieder jaar. Voor deelname aan 
al dit leuks kunnen bonnen worden gekocht. Ook kan er een heerlijke vers gebakken 
pannenkoek en een broodje worst worden gegeten.  
Op kerstavond wordt de levende kerststal druk bezocht. Tot nu toe is het ieder jaar 
nog gelukt kersverse ouders bereid te vinden hun baby te laten figureren in de 
kerststal. Het bezoek aan de kerststal is gratis. Veel bezoekers laten als dank een 
bijdrage achter in de grote spaarpot.  
Op de koningsmarkt worden vers gebakken pannenkoeken verkocht én is er een 
‘rommelkraam’; hieruit komt vaak een mooie opbrengst. 
Er worden workshops, cursussen en knutselmiddagen georganiseerd waaraan 
bezoekers betaald kunnen deelnemen. 
Voor het organiseren en begeleiden van deze evenementen zijn altijd meer creatieve 
handen welkom; ook hiervoor zou uitbreiding van het aantal vrijwilligers mooi zijn. 
 
Om alle vrijwilligers te bedanken voor alle inzet wordt er jaarlijks een BBQ 
georganiseerd in de zomerperiode en wordt er een nieuwjaarsborrel gegeven waar 
een presentje bij hoort. 
_______________________________________ 
4. Samenwerking  
BSO Wijs! 
De samenwerking met de BSO verloopt naar tevredenheid van beide partijen. De 
BSO is ook behulpzaam bij het schaapscheerdersfeest.  
Kinderopvang De Vuurvogel 
Het houten chalet waar Kinderopvang De Vuurvogel in is gevestigd, blijkt op warme 
zomerdagen veel te warm. Er is in 2018 een airco geïnstalleerd waarvan 50% van 
de kosten is doorberekend aan de Kinderopvang. 
Philadelphia 
Iedere vrijdag werkt Daniel bij ons via Stichting Philadelphia. Vanaf het voorjaar komt 
hij de hele dag, in de winter komt hij een halve dag. 
  



________________________________________ 
5. Dierenbestand 
Varkens 
We hebben helaas afscheid moeten nemen van Qwast. Hij is in 2010 in de boerderij 
gekomen en was een boegbeeld van de boerderij geworden. Qwast had een gezwel 
bij zijn neus die niet te behandelen was. Omdat hij erg benauwd werd, moest de 
keuze gemaakt worden om hem in te laten slapen. 
Na 2 à 3 maanden zijn er 2 nieuwe varkentjes gekomen; zij nemen de taak die 
Qwast had goed over. De nieuwe varkens heten Bert en Ernie. De aanschaf van de 
varkens én het onderhoud van een jaar van beide varkens is mogelijk gemaakt met 
sponsoring door een schildersbedrijf en een bouwbedrijf in Driebergen.  
Ezels 
Dora heeft hoefproblemen. Door een onjuiste diagnose is er door de dierenarts 
eerst behandeld tegen een ontsteking. Een flinke tegenvaller in de kosten, want 
herstel kwam er maar niet. Door de hoefsmid is Dora behandeld tegen het werkelijke 
probleem ‘hoefschimmel’. Omdat deze schimmel door vocht wordt veroorzaakt, staan 
de ezels bij nat weer tijdelijk op het betegelde deel voor de stal. Bas wordt met zijn 
28 jaar een ‘heer op leeftijd’. Ondanks de weinig overgebleven tanden/kiezen, gaat 
het met zijn gezondheid redelijk goed. 
Pluimvee 
In het voorjaar 2018 mocht het pluimvee pas op 13 april weer vrij rondscharrelen. 
Een winter (2017/2018) lang heeft een ophokplicht gegolden in verband met 
vogelgriep. De kippen mochten het najaar/winter van 2018 vrij buiten blijven, omdat 
de vogelgriep toen weg bleef. Een kalkoen is van ouderdom dood gegaan. De kippen 
in de geitenwei zijn redelijk op leeftijd. Maar een kinderboerderij houdt geen kippen 
voor de productie, dus zij kunnen blijven scharrelen. 
Geiten 
Van 2 geiten moest vanwege ziekte afscheid genomen worden. De dierenarts kon ze 
helaas niet meer helpen en heeft ze laten inslapen. In 2018 zijn er minder 
lammetjes dan anders geboren. 2 Bokjes zijn er geboren die herplaatst zijn bij een 
goede nieuwe eigenaar. 
Schapen 
De Drentse Heideschapen – die als volwassen schapen werden aangekocht – blijven 
wat schuw. Het ooilammetje dat vorig jaar is geboren ontwikkelt zich goed en is 
aanhankelijker dan haar moeder. De ram heeft goed werk geleverd voor kroost in 
het voorjaar 2019 en moet nu uit het fokprogramma. Hij is verhuisd naar een nieuw 
adres waar hij volgend jaar zijn ding mag doen. 
Konijnen/cavia's 
Ieder jaar gebeurt het dat er konijnen over het hek gezet worden tussen de 
bestaande groep konijnen. Dit is vrij zorgelijk. Een vreemd konijn wordt vaak niet 
geaccepteerd en kan dan erg beschadigd raken. Of – als het een mannetje is – 
wordt hij in de groep juist geaccepteerd waardoor hij voor nageslacht kan zorgen. 
Voor oudere konijnen is het krijgen van ‘jong’ echter niet zonder gevaar. In 2018 zijn 
er meerdere konijnen over het hek gezet. Er zijn geen kleintjes van gekomen.  
Omdat een aantal konijnen het steeds voor elkaar kreeg te ontsnappen naar de 
geitenwei, door over het hek te springen of onder het hek door te graven, is het 
verblijf goed aangepakt. De afrastering is verhoogd en er zijn roosters ingegraven. 
De caviagroep is uitgebreid; de nieuwe cavia’s zijn goed opgenomen in de groep. 



Volière 
Er zijn 3 nieuwe kwartels bijgekomen. Een rijstvogeltje werd door de zebravinken 
‘aangepakt’ en kon alleen nog maar op de grond zitten. De vakantievrijwilliger heeft 
het rijstvogeltje mee naar huis genomen, waar het diertje het hoogste lied weer fluit 
op zijn tak. Door het klusteam is het dak van de volière vernieuwd. Een spontane 
anonieme gift heeft dit mogelijk gemaakt. 
________________________________________ 
6. 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. 
________________________________________ 
7. Bestuurszaken 
Algemeen 
De positieve reacties van bezoekers op het nieuwe uiterlijk van de boerderij, de 
hygiëne-verbeteringen en het comfort in de wintermaanden doen ons goed. Hoewel 
de dubbeltjes moeten worden omgedraaid voordat ze uitgegeven worden, is met de 
verbouwing een goede keuze gemaakt. Wij vertrouwen erop dat er – na steeds meer 
bekendheid – meer inkomsten uit verhuur van de boerderij gehaald kunnen worden. 
Waar mogelijk wordt bekend gemaakt dat de ruimte gehuurd kan worden, het liefst 
op vaste dagen/avonden voor bijvoorbeeld clubs, workshops, koren, etc. 
Professionalisering 
De boerderij voldoet na de verbouwing – en na alle eerder genomen maatregelen – 
volledig aan alle hygiëne-eisen. 
De BHV-certificaten (bedrijfshulpverlening) en de VOG-verklaringen (verklaring omtrent 
gedrag) worden bijgehouden.  
De speeltuinkeuring wordt met de juiste regelmaat uitgevoerd. 
De keurmerken dierziekten zijn ook in 2018 weer behaald. De kinderboerderij is 
zoönosevrij (ziekte bij dieren die overdraagbaar is op mensen), zwoegervrij (ernstige 
long- of hersenziekte schapen) en CAE/CL-vrij (ernstige ziekte geiten) verklaard. 
Ons fokprogramma is hier ook op gebaseerd, waardoor de dekrammen en –bokken 
ook ziektevrij moeten zijn. 
Klimaatneutraal 
In het kader van duurzaamheid is het wenselijk dat het energieverbruik in de 
boerderij van zonnepanelen komt. De Gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft als doel 
gesteld in 2035 klimaatneutraal te zijn. Hoewel dit doel bekend is gemaakt op de 
site van de gemeente, is er nog geen groen licht gekomen voor zonnepanelen op 
de boerderij… het eigendom van de Gemeente zelf. 
Voorbeeldfunctie 
Per 1 juni 2018 is ingesteld dat er niet op het terrein van de kinderboerderij 
gerookt mag worden. Binnen het gebouw was dit uiteraard al jaren niet toegestaan.  
________________________________________ 
8. Duurzaamheid 
Wecycle en Vet recycle het 
Mensen weten ons goed te vinden om kleine elektrische apparaten in te leveren. 
Ook de olie en het vet dat wordt ingezameld wordt steeds meer. Wanneer de 
bakken vol zijn dan worden deze bij ons opgehaald. De kinderboerderij ontvangt 
voor de volle bakken een vergoeding. 



The Beebox 
Door The Beebox wordt geen grote aantallen aanmeldingen via de kinderboerderij 
ontvangen. Hierdoor zijn voor de kinderboerderij de opbrengsten uit deze 
samenwerking niet ruim. 
Duurzame kerstbomen 
In 2018 heeft de kinderboerderij voor het eerst meegedaan met de verkoop van 
‘duurzame kerstbomen’. Een aangekochte kerstboom kan teruggebracht worden bij de 
kinderboerderij waarvoor € 10,- statiegeld terugbetaald wordt. Per verkochte 
kerstboom ontvangt de kinderboerderij € 5,-.  
________________________________________ 
9. Exploitatie 
Het is de bedoeling dat de boerderij meer verhuurd zal worden aan groepen, clubs, 
koren, lezingen, vergaderingen, e.d. Het liefst op vaste avonden, maar incidentele 
verhuur is uiteraard ook welkom.  
Er is een advertentie gezet in de Nieuwsbode om hier ruchtbaarheid aan te geven. 
Een aantal keer is er geïnformeerd naar de mogelijkheden. Een zangkoor is serieus 
geïnteresseerd geweest, maar heeft toch moeten uitwijken naar een ander 
onderkomen vanwege de stalling van de kwetsbare piano.  
Op de website van de kinderboerderij wordt de verhuur van de ruimte vermeld; met 
regelmaat wordt de ruimte ook via facebook aangeprezen. 
________________________________________ 
10. Extra inkomsten en arbeid 
Konijnenhotel 
Ook in 2018 is het konijnenhotel weer volgeboekt geweest. 
Er staan hokken opgesteld met loopgelegenheid onder/voor het hok door middel 
van een metalen ren. Tegen de directe zon worden parasols geplaatst en/of lakens 
gespannen. Over heel 2018 heeft het konijnenhotel in de vakantieperioden een 
totaalbedrag van ca € 2.400,- opgebracht. Een mooie bron van inkomsten. 
Educatie en inloopactiviteiten 
Er worden workshops voor creatieve handen gegeven en er worden knutselmiddagen 
georganiseerd. Rond dierendag worden er groententaartjes voor de dieren gemaakt. 
Voor het knutselen voor kinderen en de groententaartjes worden overigens geen 
kosten gerekend. 
Eigen acties 
Vaste acties om de kas aan te vullen zijn: 
- verkoop rommelmarktspullen en pannenkoeken op de koningsmarkt 
- het jaarlijkse schaapscheerdersfeest 
- de levende kerststal  
- verkoop koffie/thee/frisdrank/ijs/koek/chips tijdens openingstijden   
(Kinder)feestjes 
Met de feestjes wordt een mooie jaaropbrengst behaald. Nu de boerderij verwarmd 
kan worden, kunnen de feestjes ook in de wintermaanden worden gehouden. 
Donateursbestand 
Het aantal donateurs blijft stabiel.  
De donateurs worden op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de 
kinderboerderij door het uitbrengen van een ‘nieuwsbrief’ die een aantal keer per 
jaar wordt opgesteld. 
  



Sponsoren 
Ook in 2018 was Albert Heijn bereid ons te sponsoren bij evenementen zoals het 
jaarlijkse schaapscheerdersfeest en de levende kerststal. Albert Heijn biedt ons dan 
de koffie/thee/chocolademelk/koekjes e.d.  
Verder kunnen wij voor het schaapscheerdersfeest elk jaar weer rekenen op vele 
ondernemers in Driebergen-Rijsenburg die kleine of grotere prijzen ter beschikking 
stellen voor de goedlopende loterij. 
‘Het paard’ 
In/bij de boerderij staat een metalen paard (soort grote spaarpot). Tevreden 
bezoekers kunnen hierin een extraatje kwijt die ze de kinderboerderij gunnen. 
NLdoet 
Ook dit jaar is de vergoeding van NLdoet ontvangen voor materialen om – samen 
met ‘doeners’ die zich hebben aangemeld – onderhoud aan de stallen uit te voeren. 
Dit zal in 2019 gerealiseerd worden. 
Diverse giften en acties van derden 
Van zowel AH Hoofdstraat als AH Binnenhof hebben wij de periodeopbrengst van de 
statiegeldbus mogen ontvangen. 
Van SWD (Stichting Wel-Doen Driebergen) ontvingen wij de toezegging van een gift 
ter hoogte van de kosten voor het opmetselen van stenen muren rondom de stallen. 
Met stenen muren hebben de stallen veel minder onderhoud nodig en zijn deze niet 
meer onderhevig aan knabbelende dieren. 
______________________________________ 

11. Tot slot 
Het was wederom een spannend jaar. De aflossingsverplichting van de lening is 
ingegaan, terwijl de exploitatie nog niet is geoptimaliseerd. Nu is de kinderboerderij 
altijd gewend geweest zuinig te bestaan. Maar met de aflossingsverplichting in de 
nek is het extra spannend of de verwachte exploitatiegroei zal plaatsvinden en 
wanneer. Maar het vertrouwen op goede ontwikkelingen in de exploitatie is er zeker. 

 
Wat de boventoon voert is het plezier en de gezelligheid wat bezoekers en 
gebruikers aan de kinderboerderij beleven. De kinderboerderij is – zéker na de 
verbouwing – een gezellige uitvalsbasis voor waardevolle contacten en plezier. 
 
Wij zijn alle vrijwilligers, donateurs, sponsoren, gulle gevers en andere 
belangstellenden enorm dankbaar voor hun bijdrage, toewijding en betrokkenheid in 
2018! 
 

Driebergen-Rijsenburg, mei 2019 
 


