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!
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Update vanuit het bestuur.
In 2021 heeft de kinderboerderij de corona misère natuurlijk ook ervaren.
Maandenlang was de boerderij gesloten, dan weer beperkt open, dan konden er wel feestjes gegeven worden dan weer niet.
Alle betrokkenen, beheerders en vrijwilligers, hebben hun steentje bijgedragen om de zorg
voor de dieren normaal door te laten gaan.
De bezoekers van de boerderij golfden mee met alle landelijke richtlijnen en voorschriften.
Soms was er wat uitleg nodig, maar over het algemeen begreep iedereen de noodzaak om
de regels na te leven.
Minder klanten is, ook voor de kinderboerderij, minder inkomsten.
Gelukkig konden ook wij gebruik maken van de landelijke mogelijkheden voor financiële
hulp aan kleine bedrijven. Ook de gemeente heeft ons financieel gesteund met een extra
gift van € 5000 en heeft ons in 2020 en 2021 de huur, € 4.000,- per jaar, kwijtgescholden.
Failliet gaan we niet, maar geld voor verdere ontwikkeling of iets nieuws is er ook niet.
De problemen van het afgelopen jaar hebben bij ons wel de vraag opgeroepen of wij nu
echt nog jarenlang zoveel huur kunnen betalen aan de gemeente. De verbouwing van enkele jaren geleden heeft € 100.000,- gekost en de gemeente en het bestuur van de boerderij zijn toen overeengekomen via een jaarlijkse “huur” dit bedrag af te lossen. In de praktijk
blijkt dit toch een zware financiële last te zijn en het roept ook weerstand op...
“het pand is van de gemeente waarom moeten wij dat betalen?” We hebben hierover een
gesprek aangevraagd met de wethouder.
Er zijn in onze gemeente gelukkig ook stichtingen die geld kunnen besteden aan goede
doelen.
Recent hebben we bij twee stichtingen een aanvraag ingediend.
Het zou heel fijn zijn als er toch gelden beschikbaar komen waarmee we onderhoud kunnen plegen en ook nog iets leuks kunnen doen voor kinderen die de boerderij bezoeken.
In 2019 hebben wij van de Stichting Wel-Doen Driebergen € 10.000,- gekregen om zonnepanelen aan te leggen. Heel 2020 (en 2021) hebben de panelen op het boerderijdak gelegen en goed werk gedaan!

In deze tabel is te lezen dat door het aanbrengen van de zonnepanelen, buiten het opwekken van stroom, een positieve bijdrage op het milieu is bereikt. De impact is te vertalen
naar het verminderen van uitstoot van ruim 8 ton CO2 wat weer vergelijkbaar is met 407
bomen.
Per 1 december is Rianne Reinders – Veenendaal lid geworden van het bestuur van de
boerderij, zij stelt zich hieronder eventjes voor.
“Mijn naam is Rianne en ik ben 37 jaar. Sinds 5 jaar woon ik met mijn gezin met drie kinderen
(1, 4 en 7 jaar) in Driebergen vlakbij de Kinderboerderij. Onze kinderen spelen er graag en hebben ook een poos op de opvang gezeten van de Vuurvogel in het houten chaletje. Een ideale plek
om met andere kinderen te spelen en vertrouwd te raken met de dieren. Ik hoop dat ik vanuit
deze hoek als ‘doelgroep’ van de kinderboerderij een bijdrage mag leveren aan het bestuur.”
De speeltuin
In de speeltuin is in de afgelopen maand een hele lading nieuw speelzand toegevoegd, zo
kunnen er weer lekker veel zandkastelen gebouwd worden.
We krijgen vaak te horen dat het leuk is dat er zo veel fietsjes en ander speelgoed in de
speeltuin is om mee te spelen. We zijn dan ook blij wanneer we speelgoed gedoneerd
krijgen! Donaties in deze vorm mogen bij de beheerder aangeboden worden. Zo houden
wij zelf ook overzicht wat er allemaal in de speeltuin hoort.

Nieuw zand in de speeltuin

Vakantieopvang
Afgelopen zomermaanden stond ons weiland weer vol met hokken voor de vakantieopvang, er hebben in totaal 78 konijnen, 20 cavia’s, 6 kippen en 2 hamsters bij ons gelogeerd. Hier kwam een strakke planning bij kijken, om voor zoveel mogelijk mensen hun
dier te kunnen opvangen tijdens de vakantie. Volgende zomer gaan we proberen dit nog
wat efficiënter aan te pakken, en zullen er dus wat veranderingen doorgevoerd worden
m.b.t. het aanvragen van een plekje voor de dieren. Wilt u verzekerd zijn van een plekje
voor uw dier tijdens de volgende zomervakantie? Stuur dan op tijd een mailtje om een
plekje voor uw dier(en) te reserveren.

Logeerhokken met witte lakens tegen de zon en warmte

Dora en Olaf gezellig op stap

Nieuws over de dieren
Een paar van onze dames geiten zijn inmiddels op date geweest met de knappe bokken
Jack en Remi, dus in de lente verwachten we weer jonge geitjes!
Helaas zitten onze kippen alweer opgehokt i.v.m. de maatregelen rondom de vogelgriep,
erg jammer voor de kippen en ook de kalkoenen. Gelukkig leggen de kippen nog steeds erg
lekkere eitjes, die bij ons binnen te koop zijn.
Heb je toevallig al eens een ezel voorbij zien komen in Driebergen? Dat klopt, af en toe
gaan wij met de ezeltjes wandelen door het dorp, of een stukje door het bos. De ezels Olaf
en Dora vinden het erg leuk, en kijken dan nieuwsgierig om zich heen.

Kippennest in schapenstal

Eitjes te koop in boerderij

Hoe is het om vrijwilliger dierverzorger te zijn bij de kinderboerderij?
Aan het woord Flavieke, vrijwilliger in de dierverzorging.
“Begin oktober 2021 ben ik begonnen als vrijwilliger bij ’t Woelige Nest. Ik werk op de vrijdagochtend, samen met Lot en Renate. En vanaf 13 december werk ik ook eens in de 2 weken op de
maandagmiddag. Dan werk ik alleen, maar dan hoef ik alleen de dieren te voeren en ze nachtklaar te maken.
Ik kijk er altijd naar uit om naar de kinderboerderij te gaan. De dieren staan echt op je te wachten; de ezels en de schapen hoor je al wanneer je aan komt fietsen. Dus ga ik gelijk aan de slag
met het voeren van alle dieren. Ik vind dat echt superleuk. Ik klets heel wat af met de dieren
tijdens het voeren. Ze zijn eigenlijk allemaal erg leuk, maar ik heb wel het meest met de ezels,
de geiten en de varkens. Dat zijn ook de knuffelkonten, dus die zijn ook wel makkelijk om van te
houden.
Als alle dieren zijn verzorgd is het tijd om een bakkie te doen, en daarna ga ik aan de slag om
het terrein schoon te maken en de ezelstal en de varkensstal uit te mesten. Ondanks dat ik laat

in het jaar ben begonnen, en het ook koud wordt, heb ik het tijdens het werk nooit koud. Het is
namelijk best zwaar werk, maar dat vind ik heerlijk. En eigenlijk valt het me op dat het meestal
niet regent, ook al denk je dat het regenachtig weer is. Of ik ben zo bezig, dat ik er niet zo veel
last van heb.
Wat ik ook leuk vind is het contact met de mensen die de kinderboerderij komen bezoeken. Dan
kijk je of de kinderen dicht in de buurt van de dieren durven te komen, en help je ze daarbij.
Vaak is het best spannend voor kleine kinderen om dicht in de buurt van grote dieren te komen.
Ook is het leuk om te vertellen hoe de dieren heten, of andere vragen te beantwoorden.
Tenminste als ik het antwoord weet, maar elke week leer ik weer meer bij over de dieren.
Lot, de beheerster, vind het leuk om te vertellen
over de dieren en waarom dingen op een
bepaalde manier worden gedaan. En wat heel
handig is, is dat er duidelijke lijsten zijn waarop
staat wat de dieren eten, dus daarmee kan je
snel zelfstandig aan de slag.
Het is ook fijn dat er voor iedereen wat te doen
is. Ik vind het zwaardere werk leuk om te doen,
maar er zijn ook mensen die dat liever niet kunnen of willen doen, maar die kunnen zich dan
bijvoorbeeld weer meer met de kleinere dieren
bezighouden. Op de vrijdag komt bijvoorbeeld
ook meestal een groepje vriendinnen van de
basisschool het caviaverblijf schoonmaken.
Dat is heel fijn, want dat scheelt veel werk. Er is
genoeg werk te doen, dus volgens mij kunnen
Flavieke met de geitjes
we nog best wat vrijwilligers erbij hebben. Voor
mij is de vrijdagochtend in ieder geval altijd snel voorbij, zoveel is er te doen. En dan moet ik
natuurlijk ook nog tijd vinden om te knuffelen met mijn favoriete dieren!”

Wist u dat
De kinderboerderij ook een Facebook-pagina heeft met leuke updates over de boerderij en
de dieren. Volg ons via (link aanklikbaar) @kinderboerderij-driebergen

*Openingstijden winter ( 1 november t/m 31 maart):
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

Gesloten
10:00 - 16:30
10:00 - 16:30
10:00 - 16:30
10:00 - 16:30
Gesloten
15:00 - 16:00

*Let op! In verband met het Corona-virus kunnen de
openingstijden wijzigen. Check de website of facebook
voor de actuele openingstijden.
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