
Wij zijn de 
bewoners van 

“Kinderboerderij 
Emmelerbos”



Kinderen gaan op een kinderboerderij spelenderwijs 
met dieren om. Ze zijn bezig met levensechte situaties, 

zoals geboorte, leven, ziekte en dood. Kinderen leren dat het 
dier een plaats heeft in het sociale milieu van de mens. 
Zo is de zorg en de aandacht voor dieren en de natuur een 
opvoedingsopdracht die op een kinderboerderij wordt 
meegenomen. De kinderboerderij heeft ook een voorlichtende 
functie, die vaak terloops wordt uitgevoerd. De beheerder van 
de kinderboerij wordt vaak gevraagd om advies over de 
aanschaf van een dier. Gesprekken over de voor- en nadelen 
van huisdieren, de verzorgingsaspecten, kosten gezondheid 
etc. worden vaak gevoerd. Zo levert een kinderboerderij een 
bijdrage aan het bewust aanschaffen van huisdieren en het 
beter kiezen van een soort huisdier. Tijdens het bezoek van 
schoolklassen wordt aan de leerlingen hierover veel verteld.

De kinderboerderij biedt mogelijkheden voor een 
zinvolle vrijetijdsbesteding, waarin het dier centraal staat. 

De vrijetijdsbesteding varieert van (regelmatig) bezoek tot 
actief meewerken aan de activiteiten. Dit houdt in dat de 
boerderij grotendeels de gehele dag toegankelijk noet zijn. 
Ook in het weekend en de vakanties. Het kan voorkomen 
dat door bepaalde situaties het niet mogelijk is om thuis 
een huisdier te hebben. Om toch met de dieren te kunnen 

omgaan biedt de boerderij hiervoor veel mogelijkheden.

R ECREATIEVE FUNCTIE.

E DUCATIEVE EN VOORLICHTENDE FUNCTIE.

D E SOCIAAL- CULTURELE FUNCTIE.

Het ontmoeten van elkaar gebeurt minder. 
De gemeenschappelijkheid in een woonwijk neemt af. 

De kinderboerderij kan goed als ontmoetingsplaats dienen. 
Op werkdagen komen er ouders maar ook opa’s en oma’s met 
jonge kinderen of mensen die niet aan het arbeidsproces 
deelnemen. Buiten de schooltijden komen er veel 
schoolkinderen. Door de contacten die tijdens een bezoek 
ontstaan krijgt zo’n bezoek tevens een sociaal-culturele 
waarde. Verdere mogelijkheden om de sociaal-culturele 
functie in te vullen zijn de speciale evenementen 
zoals: paasfeest, schaapscheerdersfeest, oogstfeest etc.
Door de brede opzet van “Kinderboerderij Emmelerbos” wordt 
de sociaal-culturele functie optimaal gewaarborgd. 
De verzorging van de dieren en het onderhoud van de 
kinderboerderij en haar omgeving wordt grotendeels ingevuld 
door mensen met een verstandelijke handicap en vrijwilligers 
(jong en oud). Op deze manier vindt er een optimale integratie 
plaats en wordt de kinderboerderij een ontmoetingsplaats voor 
iedereen.

DE BELANGRIJKSTE 
FUNCTIES VAN DE 

KINDERBOERDERIJ...

De motieven om een kinderboerderij in stand te 
houden zijn uiteenlopend. Het varieert van een sociaal 

ontmoetingspunt tot motieven van educatieve waarde. 
Met name aan het tweede aspect hechten wij grote waarde. 
De boerderij levert een goede bijdrage aan de verruiming van 
de belevingsmogelijkheden in onze gemeent en geeft een 
extra dimensie aan het invullen van vrije tijd en 
recreatiemogelijkheden. Ook levert de locatie een bijdrage aan 
het contacten leggen tussen mens en dier. 
Een plek waar jonge mensen, maar tegenwoordig ook steeds 
meer ouderen, kunnen ontdekken wat het betekent een stukje 
verantwoordelijkheid te dragen en te delen aan het leven dat 
een tijd aan je zorg is toevertrouwd.

De behoefte aan een kinderboerderij neemt steeds meer toe 
omdat er;
 - een stimulerende werking vanuitgaat voor de erkenning  

   van de natuur. 
 - kleinschalige boerderijen verdwijnen en daardoor neemt  
   de diversiteit af.
 - vanwege andere aspecten waardoor een bezoek aan   
   een boerenerf veelal niet meer mogelijk is (o.a. vanwege  
   besmettingsgevaar).

De kinderboerderij is erop gericht alle inwoners te betrekken 
bij de verzorging en het beheer van de aanwezige dieren in 
hun directe leefomgeving en hun kennis bij te brengen voor 
alles wat er groeit en bloeit. Het mag dan ook duidelijk zijn dat 
de boerderij een welzijnsvoorziening is, die de leefbaarheid 
van onze woonomgeving vergroot.

Kinderboerderij “Het Emmelerbos” is in 2001 ontstaan 
vanuit het oude hertenkamp in het bos bij de Banterweg. 
Het hertenkamp was destijds een plek waar voornamelijk 
herten te zien waren die werden onderhouden door de 
gemeente Noordoostpolder. 

Door het initiatief van een aantal inwoners is in overleg met 
de gemeente besloten om op die plaats een kinderboerderij 
te stichten. Een plaats waar we kunnen zien hoe we beter met 
dieren en planten kunnen omgaan en die in de afgelopen jaren 
haar bestaansrecht heeft aangetoond. 

Met recht is er dan sprake van een verrijking van de 
leefomgeving. Gelukkig ziet de ook de gemeente 
Noordoostpolder het belang van de boerderij in en wordt er 
geld en tijd besteed aan o.a. alternatief groenbeheer.
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Het dagelijks beheer van de kinderboerderij ligt bij de 
Stichting Philadelphiawerk Flevoland.
Zij zullen de begeleiding van een aantal (± 14) verstandelijke 
gehandicapten verzorgen. Daarnaast leveren zij een effectieve 
bijdrage aan het ontvangen van groepen en het organiseren 
van themadagen en evenementen.

De algehele leiding is in handen van een door Philadelphia 
aangestelde beheerder, die wordt ondersteund door andere 
medewerkers van Philadelphia.

De beheerder heeft als taak, naast die van dierenverzorger:
 
 - verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken  
   op de kinderboerderij.
 - leiding geven aan het dierenverzorgen en de vrijwilligers.
 - organiseren van evenementen en activiteiten
 - geven van voorlichting aan het publiek
 - organisatie van schoolbezoeken en begeleiding van   
   groepen.

Van het omgaan met dieren, het vasthouden, het 
aaien, gaat een zekere rust uit. Voor kinderen die opgroeien 

in een jachtige maatschappij kan dit van belang zijn. Daarom 
ziet men ook steeds meer bij tehuizen voor gehandicapten en 
tehuizen voor ouderen, boerderijachtige complexen ontstaan.
De Stichting Philadelphia Werk Flevoland heeft hierin een 
belangrijke taak.

E THERAPEUTISCHE FUNCTIE

Het 
H ET BEHEER VAN DE KINDERBOERDERIJ

Van het omgaan met dieren, het vasthouden, het 

E THERAPEUTISCHE FUNCTIED

D E STICHTING VRIENDEN KINDERBOERDERIJ EMMELERBOS

De stichting is opgericht op 2 januari 2001
De stichting heeft tot doel:
 
 - het verlenen van steun aan de Kinderboerderij Emmeler 
   bos door onder meer het verwerven van fondsen en 

   donateurs.
 - het opwekken van belangstelling voor het werk van de   
   Kinderboerderij Emmelerbos.
 - het verzorgen van public relations t.b.v. 
   “Kinderboerderij Emmelerbos”

VAN HET OMGAAN MET 
DIEREN, HET VASTHOUDEN, 

HET AAIEN, GAAT EEN 
ZEKERE RUST UIT...



Zonder vrijwilligers heeft de Kinderboerderij Emmelerbos 
geen bestaansrecht. Er wordt een beroep gedaan op mensen 

die een grote interesse hebben in dieren, of een waardering voor 
het gehele kinderboerderijwerk hebben. Op dit moment (2014) zijn 
er ongeveer 25 vrijwilligers betrokken bij het werk op de Kinder-
boerderij. Mensen voor wie, door welke omstandigheden ook, het 
al dan niet moeilijk is om hele dagen thuis te verblijven, vinden een 
plaats op de boerderij.

Zon
geen bestaansrecht. Er wordt een beroep gedaan op mensen 

V RIJWILLIGERS

De gemeente Noordoostpolder draagt een structurele 
bijdrage bij aan de exploitatie van de Kinderboerderij. 

Over enkele jaren zal deze bijdrage, zoals het er nu naar 
uitziet, drastisch omlaag gaan. Maar ook nu al kunnen we 
alleen met deze bijdrage de Kinderboerderij niet 
kostendekkend houden. Andere fi nanciele bijdrages komen 
van sponsoren en donateurs.
Bij de sponsoren gebeurt dat in de vorm van geld en/of 
goederen en diensten. Bedrijven, maar ook particulieren die 
het belang van deze mooie boerderij inzien, zijn een grote 
ondersteuning. De inkomsten die we ontvangen d.m.v. 
schoolreisjes etc. zijn marginaal. De toegang tot de 
Kinderboerderij is gratis en dat willen we graag zo houden. 
Een grote groep mensen zou anders worden uitgesloten, de 
boerderij te bezoeken.

De gemeente Noordoostpolder draagt een structurele 
bijdrage bij aan de exp

F INANCIERING

D E TOEKOMST
De kinderboerderij Emmelerbos heeft de laatste 

jaren veel werk verricht. Daarbij zijn we geholpen door velen 
waaronder de serviceclubs in de Noordoostpolder. We kunnen 
ook rekenen op steun vanuit de gemeenschap. Dat zal ook in 
de toekomstige jaren noodzakelijk zijn om deze geweldige (we 

durven gerust te stellen één van de mooiste van Nederland) 
kinderboerderij in stand te houden. Ook zullen we proberen 
om binnen de poorten van onze boerderij een prachtige 
speeltuin te realiseren. 
Dit is een initiatief van de Junior Kamer Groot Schokland, 
welke de volledige fi nanciering daarvan voor haar rekening 

neemt. Nog héél veel te doen dus.

Emmeloord, zomer 2014
Het bestuur van de stichting 
“Vrienden van de Kinderboerderij Emmelerbos”

Hans Veenhuis, voorzitter
Jaqueline Bart, secretaresse
Henk van Brummen, penningmeester
Bart Abbers, pr en communicatie
Harry Greven, bouwzaken

ZONDER VRIJWILLIGERS 
GEEN BESTAANSRECHT...

  De kinderboerderij Emmelerbos heeft de laatste jaren 
veel werk verricht. Daarbij zijn we o.a. geholpen door 

serviceclubsen vele anderen uit de Noordoostpolder. 
We kunnen ook rekenen op veel steun vanuit de gemeenschap. 
Dat zal; ook in de toekomstige jaren noodzakelijk zijn om deze 

geweldige (we durven gerust te stellen één van de mooiste 
van Nederland!) kinderboerderij in stand te houden. 
We hebben binnen onze poort sinds kort een prachtige 
speeltuin weten te realiseren. Dat is een initiatief geweest 
van de Junior Kamer Groot Schokland. De belangstelling is 
mede daardoor zo groot geworden dat we het hoofdgebouw 

grondig hebben verbouwdmet twee nieuwe toiletten.
Er zijn echter nog veel meer dingen te doen waar we ons de 

komende jaren voor in gaan zetten!
Emmeloord, 2017 Het bestuur van de stichting
“Vrienden van Kinderboerderij Emmelerbos”

Hans Veenhuis, voorzitter
Jos Even, secretaris
Albert Breman, penningmeester
Bart Abbes, pr en communicatie
Harry Greven, bouwzaken
Henk van Brummen
Jaap Heineke

7

  De kinderboerderij Emmelerbos heeft de laatste jaren 
veel werk verricht. Daarbij zijn we o.a. geholpen door 

serviceclubs en vele anderen uit de Noordoostpolder. 
We kunnen ook rekenen op veel steun vanuit de gemeenschap. 
Dat zal; ook in de toekomstige jaren noodzakelijk zijn om deze 

geweldige (we durven gerust te stellen één van de mooiste 
van Nederland!) kinderboerderij in stand te houden. 
We hebben binnen onze poort sinds kort een prachtige 
speeltuin weten te realiseren. Dat is een initiatief geweest 
van de Junior Kamer Groot Schokland. De belangstelling is 
mede daardoor zo groot geworden dat we het hoofdgebouw 

grondig hebben verbouwd met twee nieuwe toiletten.
Er zijn echter nog veel meer dingen te doen waar we ons de 

komende jaren voor in gaan zetten!
Emmeloord, 2017 Het bestuur van de stichting
“Vrienden van Kinderboerderij Emmelerbos”

Hans Veenhuis, voorzitter
Jos Even, secretaris
Albert Breman, penningmeester
Bart Abbes, pr en communicatie
Harry Greven, bouwzaken
Henk van Brummen
Jaap Heineke

7




