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Algemeen 

 

2020 zal als een vreemd jaar de boeken ingaan. Dat geldt niet alleen voor de 
kinderboerderij, maar voor het gehele land, eigenlijk de hele wereld. 

Een gevaarlijk virus, het Corona virus, verspreidde zich in een razend tempo 
over de gehele wereld. Een pandemie was een feit. 

Medio maart kwamen er richtlijnen, gevolgd door geboden en verboden. 
We gingen over naar de 1,5 meter- samenleving. 

Scholen werden gesloten en ook onze boerderij ging op slot om de gevaren 
van besmetting zoveel mogelijk in te perken. 

Medio mei konden we weer in gesprek over de vraag of, en zo ja hoe, we de 
boerderij weer deels konden heropenen. Dit kon uiteraard alleen omdat het 

aantal besmettingen behoorlijk was teruggelopen en de landelijke maatregelen 
die leidden tot een “intelligente lockdown” konden worden versoepeld.  

Langzamerhand ging het slot er weer af. Eerst kwamen de cliënten van 
Philadelphia weer terug naar hun werkplek, daarna ook de vrijwilligers. 

Vervolgens kon net voor de zomervakantie de boerderij weer voor publiek 

geopend worden.  

 
Eind september won het virus opnieuw terrein terug. Dit resulteerde op de 

kinderboerderij in maatregelen die in overeenstemming waren met de 

landelijke voorschriften. Nog steeds geldt voor de gehele samenleving, en dus 
ook voor de kinderboerderij  als belangrijkste maatregel dat men 1,5 meter 

afstand van elkaar moet houden indien men niet tot tot hetzelfde huishouden 
behoort. Ondanks de maatregelen heeft de tweede golf toegeslagen. Half 

oktober was er een aanscherping van de regels, maar een extra pakket aan 
maatregelen werd begin november afgekondigd. Deze troffen ook de 

openstelling van de kinderboerderij.  
  



Onze kinderboerderij 

Dit jaar hebben we de kinderboerderij gelukkig kunnen handhaven op het 

zelfde attractieve niveau als vorig jaar.  Ogenschijnlijk is alles hetzelfde 
gebleven. Dat is wat het aanbod betreft inderdaad zo, maar er zijn voor de 

lange termijn en de korte termijn wel een aantal maatregelen getroffen, die 
van belang zijn voor de continuïteit en de kwaliteit van het aanbod.  

 
Energie. 

In het jaarverslag van vorig jaar hebben we gemeld de energievoorziening van 
de kinderboerderij meer energieneutraal te willen maken. We hebben daartoe 

zonnepanelen geïnstalleerd. De toen verwachte opbrengst aan kWh is dit jaar 
ruimschoots gehaald. 

Dit jaar hebben we een nieuwe grondwarmtepomp laten installeren. De oude 
had de boerderij 18 jaar van energie/warmte voorzien. 

Hij was aan het eind van zijn levensduur.  
Door de inmiddels verbeterde techniek is het rendement van de nieuwe pomp 

sterk verbeterd. Hiermee, met de aangebrachte LED-verlichting en met de 

geplaatste zonnepanelen verwachten we een grote slag geslagen te hebben 
naar een meer energie-neutrale kinderboerderij. 

Ook hebben we in het kader van energiebesparing gekeken naar de noodzaak 
van het ’s nachts aanzetten van de bron-pomp naar de vijver. Deze pomp 

pompt grondwater op waarmee het water in de vijver wordt ververst. Wij 
hebben de ecoloog van het Waterschap Zuiderzeeland gevraagd hoe 

noodzakelijk dit oppompen van grondwater was. Naar zijn mening is dat niet 
nodig. Doordat telkens vers water wordt aangevoerd, kan er geen natuurlijk 

evenwicht ontstaan in de vijver. Door het afschakelen van de pomp is 
uiteraard het verbruik aan kWh ook weer enigszins gedaald. 

 
Nieuw buitenverblijf voor de geiten 

In het late voorjaar bleek dat onze geiten besmet waren geraakt door de 
lebmaagworm.  

Als gevolg van de opwarming van het klimaat is deze van oorsprong tropische 

ziekte met een opmars naar het noorden bezig. De larven van deze worm 
worden gelegd op het gras dat door de geiten wordt begraasd. De eitjes 

ontwikkelen zich in de lebmaag tot wormen. Dit heeft grote nadelige gevolgen 
voor de gezondheid van de geitjes. Inenten heeft geen zin: de larven en de 

wormen zijn resistent tegen inentingen. 
Samen met de dierenarts en de dierenverzorger hebben we ons als bestuur 

beraden wat we het beste konden doen. De beste optie bleek een deel van de 
weide waaraan de geitenstal grenst, te omheinen en het omheinde deel als 

“zandbak” in te richten. Door een extra opening vanuit de stal naar deze 
omheinde ruimte maken, kunnen geiten op ieder gewenst moment van binnen 

naar buiten en vice versa. 
Het blijkt dat de geiten zich op deze nieuwe zandondergrond uitstekend thuis 

voelen. 
Deze totaal onverwachte kostenpost stelde de penningmeester uiteraard voor 

problemen. Het grootste deel van deze kosten konden echter worden gedekt 

door een gulle gave van de Stichting Beheer voormalig Bezit Kruisverenigingen 
Noordoostpolder (SBBK) en gelden die ons door de Rabobank werd 

geschonken in het kader van de Rabo Clubkas Support. 



 

 
 

Stormen 

Meestal beschouwen we het als een voorrecht dat de kinderboerderij gelegen 

is in het bos. Als er stormen optreden dan blijkt het wel eens een nadeel te 
zijn.  

Dit jaar hebben twee stormen, in februari en in april, schade doen ontstaan 
aan de omheining van de kinderboerderij. Beide keren was er een boom op het 

hek gevallen.  
Overigens was ook een bescheiden schade ontstaan aan de bijenstal en de 

volière. Alles is uiteraard gerepareerd en daar waar schade kon worden 
geclaimd, hebben we dat gedaan. 

 
Volière 

Veel, heel veel is in de kinderboerderij aangepakt de laatste jaren. Een facet 
van de kinderboerderij, de volière,  was weliswaar op orde, maar was jaren 

onveranderd gebleven. In het najaar meldde zich een deskundige op het 
gebied van het houden van vogels. Zij wilde ons adviseren om de volière weer 

up tot date te maken. 

Daarmee zijn we begonnen. Eerst bleken de steunpalen in de volière die in de 
aarde waren vastgezet, voor een groet deel verrot. Bovengronds zag het er 

prima uit. De verrotte delen die in de grond zaten hebben we kunnen 
repareren. De zwarte aarde waarmee de volière was bedekt, is uitgegraven en 

nu is er geel zand voor in de plaats gekomen. 
Alles is zoveel mogelijk weer schoongemaakt en opgefrist en aangepast aan de 

huidige inzichten. 
De “oude” vogels hebben weer hun plek terug gekregen, maar ook een aantal 

nieuwe kanaries. Hiermee wordt ons vogelbestand weer van fris bloed 
voorzien. De vogels kunnen weer genieten van hun plek en daardoor naar we 

hopen de bezoekers ook! 
 

  



Ons dierenbestand. 

Er is altijd beweging in het dierenbestand. Jonge geiten, lammeren, varkens en 

een kalfje. Ook de zwarte zwanen hadden kuikens die een aandoenlijke aanblik 
toonden als ze met elkaar in de vijver zwommen. Een tweetal nieuwe eenden-

rassen hebben we een plaats kunnen geven, mandarijneenden en 
carolinaeenden. 

 

 
 

Speeltuin 
Al in de verslagen over eerdere jaren hebben we opgemerkt dat de speeltuin 

binnen de kinderboerderij een groot succes is. Veel kinderen maken er met 
enthousiasme gebruik van. 

Het schept des te meer de verplichting dat het materiaal in orde moet zijn. 
Daartoe worden alle voorzieningen jaarlijks gekeurd.  

Dat is ook dit jaar gebeurd en alle aanwijzingen en zaken die niet in orde 
waren, hebben we hersteld en aangepast. Bij enige zaken hebben we wel onze 

wenkbrauwen gefronst, omdat we de noodzaak niet konden bevatten, maar 

ook in die gevallen zijn de aanwijzingen gevolgd. 
Wij willen uiteraard graag dat ons aanbod aan spelmogelijkheden ook een 

veilig aanbod is. 
 

Vrijwilligers 
Ook dit jaar waren er weer vele vrijwilligers actief in en op de kinderboerderij. 

Een deel van hen zorgt voor de weekendopening. Zij voeren de beesten en 
ontvangen de gasten in het weekend. Het is een betrekkelijk nieuw team, 

maar ze doen het heel goed en plichtsgetrouw.  
Geweldig dat ze dat voor de (bezoekers van de) kinderboerderij willen doen. 

Een ander deel van de vrijwilligers doen de onderhoudswerkzaamheden en 
houden de tuinen bij en maaien het gras. 

Dit jaar is door de vrijwilligers ook een groentetuin aangelegd en in gebruik 
genomen. Ook dit past bij een “ouderwetse” boerentuin. Kinderen kunnen zien 

waar de groente vandaan komt, en hoe de plant er uitziet. Om het leereffect te 

vergroten staan er bij de divers groenten ook naambordjes.  
Het resultaat van al deze activiteiten is een naar onze mening prachtige en 

goed onderhouden kinderboerderij. 
 

  



 
 
Samenwerking met Philadelphia 

Als gevolg van de Corona hebben we niet het regelmatige overleg gehad als in 

de afgelopen jaren. Maar in de situaties die er om vroegen, konden we elkaar 
ook telefonisch en per e-mail vinden. 

Inmiddels is het binnen Philadelphia mogelijk gemaakt dat we een cliënten 
krijgen die beter zijn toegerust voor de taken die een boerderij van hen 

vraagt.  
Het betekent ook dat er een wijziging op gaat treden in onze contactpersonen 

van Philadelphia. 
 

Kern met pit 
In januari hebben we ons plan kunnen presenteren aan de projectgroep “Kern 

met Pit”. Ons plan was een fietsenstalling te maken, vooral ten behoeve van 
het droog kunnen stallen van de fietsen van de vrijwilligers. We hebben € 1000 

gevraagd. Deze is ook toegekend. Het is allemaal in eigen beheer gebouwd. 
Aanvankelijk was het de bedoeling om het in het voorjaar te doen, maar als 

gevolg van de corona is het uiteindelijk in het najaar gebeurd. 

 

 



Sponsoren en donateurs 

De vele activiteiten die wij verrichten kunnen we alleen doen dankzij de giften 

die we krijgen. Natuurlijk ontvangen we een gemeentelijk subsidie (dat echter 
een paar jaar geleden met 25% werd gekort). Maar de extra’s moeten betaald 

worden van de inkomsten uit de jaarlijkse bijdragen van de donateurs en de 
sponsoren. 

Wij zijn als bestuur trots op de kwaliteit van onze boerderij, maar dat kan 
alleen in deze mate dankzij de giften van sponsoren en donateurs. 

Wij danken donateurs en sponsoren hartelijk dat ze jaar in jaar uit blijven 
sponseren. 

In dit kader willen we ook (nogmaals) onze dank uitspreken aan de Stichting 
Beheer voormalig Bezit Kruisverenigingen Noordoostpolder (SBBK) die altijd 

welwillend staat bij vragen om geldelijke ondersteuning voor een bepaald 
project. 

Ook zijn we de Rabobank erkentelijk dat deze via de jaarlijkse actie Clubkas 
Support ons in staat stelt hieraan mee te doen. Meedoen is één, maar er moet 

daarna ook op ons gestemd worden. Dat doet de bevolking van 

Noordoostpolder in grote mate op ons. We krijgen daardoor een substantieel 
bedrag die we kunnen gebruiken voor een door ons ingediend project. 

Dit jaar was er een zeer speciale sponsoractie: een plaatselijke kapsalon, Mus’ 
ab, knipte een dag lang klanten terwijl de opbrengst naar de Kinderboerderij 

ging. Wat een bijzonder en geweldig initiatief. 
 

Bestuur 
Ook het bestuur heeft dit jaar als gevolg van de corona niet zo kunnen 

opereren als andere jaren het geval was. We konden minder vergaderen, 
eenvoudig omdat het niet mocht. Maar is er over de mail met elkaar 

gecommuniceerd. In zijn algemeenheid is ons gevoel dat we qua daadkracht er 
niet onder geleden hebben. 

Aan het eind van het verslagjaar bestaat het bestuur uit de volgende 
personen. 

Hans Veenhuis, voorzitter; 

Jos Even, secretaris; 
Wietske Sinnema, penningmeester; 

Bart Abbes, public relations en sponsoring;  
Henk van Brummen, algemeen adjunct; 

Jaap Heineke, algemeen adjunct; 
Cees Blaak, algemeen adjunct. 

Per 1 januari 2021 treedt Maaike van Meijel toe tot het bestuur. Zij zal het 
secretariaat van Jos Even overnemen. 

 
Besluit 

Samen met velen hebben we de afgelopen jaren veel kunnen verrichten op de 
kinderboerderij. 

Dit is mede te danken aan de vrijwilligers, de medewerkers van Philadelphia en 
de cliënten, de sponsoren, donateurs, geldschieter SBBK en de vele mensen uit 

de polder die op ons stemden bij de RABO clubsupport. Natuurlijk blijft het ook 

geweldig dat de gemeente ons subsidieert. Maar we doen het niet voor ons, 
stichtingsbestuurders, maar voor de kinderen en de ouders van de bevolking. 

We denken dat we een aantrekkelijke aanvulling zijn voor het recreatieve 



pakket in de gemeente Noordoostpolder. Ook volgend jaar zetten we ons 

daarvoor in. 

Dit jaar kon er minder gebruik gemaakt worden van de kinderboerderij dan we 
hadden gehoopt. De landelijke lockdown gold ook voor de kinderboerderij. Ook 

in november hebben we weer moeten sluiten. 
Toch was ook tijdens de sluitingsperiodes te zien hoe belangrijk de 

kinderboerderij is. Veel ouders met kinderen bleven komen om door het gaas 
van de hekken heen te kijken naar de dieren in de weiden.  

Gelukkig konden we wel in de zomervakantie open. Aanvankelijk nog op een 
heel gestructureerde manier, later kon dat wat losser, maar altijd onder de 

strikte voorwaarde dat volwassenen 1,5 meter afstand moesten houden indien 
men niet tot het zelfde huishouden behoorde. Hierdoor hebben toch weer velen 

kunnen genieten van een aantal onbezorgde uurtjes, waarbij omgang met 
dieren en leren van de natuurlijke omgeving in één drukte konden worden 

meegenomen. 
Allen die hieraan ook dit jaar hebben bijgedragen danken we hartelijk. 
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