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Voorwoord 
Een jaarverslag is voor vele verenigingen c.q. 

stichtingen een noodzakelijk kwaad. Het is een 

verplichting en daar hoor je aan te voldoen. Niet 

echter voor de Stichting Vrienden van De 

Nijkamphoeve. Wij willen juist aan iedereen die ons 

steunt laten zien dat er met hun (financiële) steun, 

hun inzet en enthousiasme een prachtige 

BuurtBoerderij overeind wordt gehouden. En dat 

allemaal dankzij vele vrijwilligers, sponsoren, fondsen 

en donateurs. 

2016 was het jaar waarin de boerderij 40 jaar 

bestond. Dankzij de inzet van onze vrijwilligers, donateurs, sponsors(bedrijven en fondsen) 

en de steun van stadsdeel Escamp is de 40 jaar gehaald. In 2012 wilde de gemeente Den 

Haag immers de boerderij sluiten vanwege te weinig bezoek en achterstallig onderhoud. Het 

achterstallig onderhoud werken onze klussers, in samenwerking met ons ondersteunende 

bedrijven, langzaam weg. En het bezoek is sindsdien alleen maar toegenomen. 

Reden dus om dit jubileum op 2 juli uitbundig te vieren. Op deze jubileum dag is uitgebreid 

stilgestaan bij de het verleden en de toekomst van de BuurtBoerderij. De stichting werd door 

de gemeente gefeliciteerd.  Wethouder Baldewsingh overhandigde de Gulden Klinker en 

stadsdeeldirecteur Baron verraste de Stichting met een cheque van € 30.000,--  voor de 

nieuwbouw. Daarnaast ontvingen wij van diverse sympathisanten bijdragen en cadeaus. 

De vrijwilligers van het theehuis hebben in 2016 een uitstekende prestatie geleverd. Met de 

verkopen van koffie en thee, frisdrank en eigen gebakken producten behaalden zij een netto 

resultaat van €  8.700,00. Dit alles door de bezoekers met hun gastvrouw-heerschap een 

plek te bieden op de boerderij waar zij graag willen vertoeven. 

De schoollessen zijn een belangrijk onderdeel van de kinderactiviteiten op de boerderij. Veel 

omliggende scholen komen naar de boerderij met leerlingen van de groepen 1,2 en 3. De 

bedoeling van die lessen is de kinderen in contact te brengen met de dieren van de boerderij 

en ze te leren hoe er mee om te gaan en hoe ze te verzorgen.  

In 2016 is gestart met het realiseren van de nieuwbouw. Het theehuis wordt te klein en 

voldoet straks niet meer aan de regelgeving om als theeschenkerij dienst te doen. De 

schoollessen moeten steeds vaker door het slechter wordende klimaat binnen op de deel 

worden gehouden. Het nieuwe gebouw krijgt een keuken en uitgiftebuffet voor zowel 

binnen als buiten. Er komt een huiskamer met ca. 30 plaatsen en wat heel belangrijk is een 

invalidentoilet. Dit maakt het voor (licht)gehandicapten makkelijker om de boerderij te 

bezoeken.  

Wij staan ook in het komende jaar voor u klaar om u te verwelkomen op de boerderij.  

Joop van der Waart, voorzitter      Stichting Vrienden van De Nijkamphoeve 

30 april 2017         Escamplaan 913, 2547 DZ Den Haag 

            info@nijkamphoeve.nl                                                                                                                                                        

mailto:info@nijkamphoeve.nl
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Activiteiten 

Verzorging van de dieren 

Ook dit jaar is er weer veel gebeurd op het gebied van dierenwelzijn. Mede dankzij een 

aantal fantastische stagiaires (die er zelfs voor kozen hun tweede stage ook bij de boerderij 

te doen) zijn de hoeven van de geiten en schapen regelmatig bekapt. Alle dieren hebben de 

benodigde vaccinaties gehad en indien nodig is de veearts langs geweest voor consultatie. 

In januari kwam Brahmahaan Jan II op de boerderij wonen. Hij was afkomstig van 

Kinderboerderij ‘t Hoefblad in Schiedam. Jan was echter niet te handhaven omdat hij 

agressief was tegenover bezoekers en vrijwilligers. Daarom is ervoor gekozen Jan de 

mogelijkheid te bieden naar Stichting Akka’s Ganzenparadijs te verhuizen. Een aantal weken 

later werd de witte Brahmahaan Diego uit Stolwijk aan het bestand toegevoegd. Tot ieders 

geruststelling is Diego een zeer vriendelijke haan. 

Op 3 maart was de laatste cursusdag dierverzorging voor de beheerders en assistent-

beheerders. Zij zijn allemaal geslaagd en in het bezit gesteld van een diploma. Hierdoor 

kunnen we onze dieren de optimale zorg geven die je op een kinderboerderij mag 

verwachten. 

Terwijl er bij de schapen weinig tot geen gezondheidsproblemen waren, hadden een aantal 

van onze geiten te kampen met abcessen. Onder nauwlettende monitoring van de 

dierenarts en met de juiste zorg is dit probleem inmiddels volledig verholpen. 

Helaas sloeg begin september voor onze gans Flapper het noodlot toe: hij werd gegrepen 

door een vos. Na een aantal weken van rouw is op 

woensdag 12 oktober gans Gijs uit Stolwijk op de 

boerderij komen wonen. Er was direct een klik tussen 

de twee en sindsdien zijn ze onafscheidelijk. De twee 

konden echter maar korte tijd van de vrijheid in de 

linkerwei genieten. Vanwege de uitbraak van 

vogelgriep op diverse plaatsen in Nederland werd begin 

november een ophokplicht ingesteld. Zowel onze 

ganzen als de kippen zijn sindsdien opgehokt.  

Varkens Jut en Jul zijn in juni verhuisd naar hun nieuwe 

onderkomen waar ze meer ruimte hebben. Tot ieders 

geruststelling voelden ze zich vrijwel meteen thuis en 

rennen ze aan het eind van de middag enthousiast naar 

hun eigen villa, die zich achter de koeienschuur bevindt.  

Ook dit jaar zijn er afstandsdieren van particulieren over het hek geplaatst. Voor deze dieren 

is er geen plaats op onze boerderij vanwege het gevaar van ziekten. Deze dieren zijn door de 

Dierenambulance opgehaald, die voor de verdere zorg/doorplaatsing heeft gezorgd.  

  



 

 

4 Jaarverslag 2016 

30 april 2017 

Huidige stand veestapel: 

2 ezels 

8 schapen: 2 Zwartbles, 2 Friese Melkschapen, 2 Heideschapen, 2 Bonte schapen 

8 geiten: 3 Bonte, 1 Toggenburger, 1 Nubische, 1 Melkgeit, 2 kruising Bont/Toggenburger 

2 varkens 

4 konijnen 

7 cavia’s 

19 kippen: 3 Hollandse Hoen, 3 kriel, 2 Barnevelders, 5 Brahma’s, 5 Cochin, 1 Wyandotte 

1 kat 

2 ganzen 

Onderhoud accommodaties 
Naast het onderhoud van zaken die door slijtage, vandalisme of pogingen tot inbraak 

aandacht behoefden zijn in 2016 de volgende grotere projecten uitgevoerd: 

Dit jaar is de toegankelijkheid van de boerderij sterk verbeterd door het ophogen van de 

bestrating bij voor en achterdeur, zodat hier geen hoogte verschil meer is. De klussers 

hebben de deuren aangepast, zodat het binnen toch droog blijft. 

De oude ezelschuur is ingericht voor de klussers met een werkbank en opslagruimte; 

hierdoor is de zolder geheel beschikbaar gekomen voor kastruimte en een vergaderplek. 

Ook is hiermee een einde gemaakt aan de overlast van klusgeluiden in de beheerdersruimte. 

De varkensstal is voorzien van een goot zodat het hok goed schoon kan worden gehouden, 

beschermende beplating en een drinkbak zodat het nu een optimaal verblijf voor Jut en Juul 

is. 

De vlaggenmast bij de ingang was na 40 jaar trouwe dienst sterk aangetast door houtrot. Hij 

is vervangen door een aluminium exemplaar, zodat we met deze mast weer minstens 40 jaar 

vooruit kunnen. 

De klustafels in de boerderij hebben nieuwe scharnieren gekregen, zodat er goed aan 

gewerkt kan worden, zonder dat de kinderen hun benen niet kwijt kunnen door de poten 

aan de voorkant. 

Bij een inspectie op 27 augustus 2015 heeft de Omgevingsdienst Haaglanden een 

overtreding geconstateerd op de opstelruimte van de propaantank  van De Nijkamphoeve. 

Een aansluiting op het aardgasnet was te duur (alles boven de 25 meter vanaf een 

hoofdleiding kost honderden euro’s per meter). Daarom is er een plan opgesteld voor een 

overgang naar een elektrische oplossing. De CV-ketel is vervangen door een elektrische 

boiler voor het warmwater en infra-rood panelen voor warmte in de beheerdersruimte, 

toilet en bij de tafels in de boerderij. 

Om de benodigde energie hiervoor zelf op te wekken is een plan gemaakt. Voor de 

uitwerking hiervan is door de gemeente Den Haag een subsidie verstrekt in het kader van de 

“Duurzame Wijkinitiatieven”. Wij willen de boerderij binnen afzienbare tijd zelfvoorzienend 

maken. Dit willen wij doen met een combinatie van energieopwekking (met een combinatie 

van zon en wind) en de energiezuinigste systemen voor de manier waarop de boerderij 

gebruikt wordt. 
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Naast het inzetten voor de exploitatie van de boerderij willen we als informatiepunt voor de 

inzet van duurzame energie in ons verzorgingsgebied gaan functioneren. Als laatste willen 

we onderzoeken of het zinvol is om aan de boerderij een buurtenergiecoöperatie te 

koppelen. 

Activiteiten 

Workshop plezier met je huisdier voor kinderen 

Er waren een zestal workshops gepland. Waarschijnlijk de dag en tijdstip waren de oorzaak 

dat deze workshops niet zo goed bezocht werden. De Workshops hond, kat en cavia zijn 

gehouden en de aanwezige kinderen genoten 

en waren enthousiast. 

Workshop schilderen 

Corry den Hollander heeft zestien workshops 

schilderen georganiseerd op de woensdag en 

de vrijdag. De opbrengst van de workshops 

heeft Corry gesponsord aan de 

Nijkamphoeve. Er werden mooie tafereeltjes 

gemaakt. De deelnemers mochten hun werk 

digitaal opsturen en Corry heeft deze op haar 

facebook gepubliceerd. 

NL Doet 

Er waren weer heel wat aanmeldingen voor een aantal belangrijke klussen. De kippenren is 

geschilderd, de regentonnen zijn op het hemelwater aangesloten, aan de rechterzijde van de 

ingang is het gaas van het hekwerk vernieuwd, in de hooischuur is verlichting aangebracht 

en het zand van de ezel bak is vernieuwd. Door vrijwilligers van het theehuis werd er die dag 

goed voor de inwendige mens gezorgd. 

Kleedjesrommelmarkt 

 

Dit evenement werd in april georganiseerd. 

Kinderen kunnen op deze dag op een kleedje 

in de rechter wei hun 2e hands spullen 

verkopen. De zon scheen en was het erf leuk 

aan gekleed. Er waren die middag 110 

bezoekers.   
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Oma’s op bezoek 

Op zondag 1 mei gaven Ria Zoutendijk en Ellen Persoon in de knuffelweide de voorstelling 

‘Oma’s op bezoek’. Ria draagt De Nijkamphoeve een warm hart toe en wilde daarom graag 

deze voorstelling spelen voor de kinderen uit de wijken rondom de boerderij! Het was een 

drukbezochte en zeer geslaagde opvoering (260 bezoekers). 

Officiële start  van het jubileumjaar met feestelijkheden. 

Op 12 mei is er een bijeenkomst geweest voor vrijwilligers en genodigden om het 40 jarig 

bestaan van de Nijkamphoeve te vieren. Onder het genot  van koffie, gebak  en een 

appeltaart gebakken door Sylvia, werd  het een gezellige koffieochtend. Het CDA Den Haag 

kwam langs met een heerlijke slagroomtaart. 

Schaapscheerfeest 

 

Ondanks de zeer slechte weersvoorspelling was het een 

geslaagde middag met een klein buitje. De schapen werden 

geschoren door onze deskundige schaapscheerder. De 

kinderen konden spelletjes doen en knutselen. De wolspinster 

en een dame om met de kinderen armbandjes te vilten waren 

aanwezig. 270 bezoekers hebben deze activiteit bezocht. 

 

 

 

 

Bijensafari en Landelijke imker dag 

Door de imkers werd een viertal keren een bijensafari gehouden en organiseerden zij de 

open imker dagen in juli. Het waren voor de kinderen weer zeer educatieve safari’s. 

Gestoken in een heus imker pak gingen de kleintjes eerst de bijen met hun zintuigen te lijf. 

(horen, ruiken en daarna zien) Daarna ging de groep naar de kruiden/bloementuin waar de 

bijen deels hun voedsel bron hebben. Er werd ook verteld dat de bijen wel twee kilometer 

rondom de boerderij uit de tuinen bij de kinderen hun nectar en stuifmeel  uit de bloemen 

halen.  

 

Zomerfeest 

Op woensdag  8 juni hebben we het jaarlijkse zomerfeest weer samen met het verpleeghuis 

Houtwijk georganiseerd. Scholieren van Johan de Witt scholengroep, Praktijkschool De 

einder en de Hofstede praktijkschool hebben ons bij de organisatie en uitvoering goed 

geholpen. Door wethouder Baldewsing werd de gulden klinker uitgereikt aan de 
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Nijkamphoeve en ontvingen wij een cheque ter waarde van duizend euro. Tezamen met 

onze voorzitter werd de Gouden klinker in de bestrating gelegd. Met 300 bezoekers was het 

een drukke en gezellige middag. 

Jubileumfeest 

Op zaterdag 2 juli vierden wij 

onze jubileumdag. De 

boerderij bestond 40 jaar. De 

dag begon met een receptie 

voor genodigden. Het was een 

gezegende start, want op dat 

moment begon het te regenen 

waardoor het programma iets 

later begon.  

Na een toespraak van onze 

voorzitter, kreeg dhr. Baron, 

directeur van stadsdeel 

Escamp het woord en vertelde 

de aanwezigen dat de Nijkamphoeve een toonaangevend voorbeeld is van cohesie in de wijk 

en dat het zo geweldig is dat veel vrijwilligers maar ook instanties op de boerderij nuttig 

werk verrichten. Voor de bouw van het nieuwe theehuis, ontvingen wij van de gemeente 

een cheque van dertigduizend euro. 

’s Middags was het feest met een heuse loterij en leuke spelletjes voor de jeugd. Er was ook 

een goochelaar die de mensen vermaakte. (275 bezoekers) 

Wandeldriedaagse 

3 dagen hebben de bewoners van het verpleeghuis gewandeld. Op de laatste dag kwamen 

ze onze boerderij aan doen. Onder het genot van limonade genoten zij van de muziek, de 

kinderen en de dieren.  103 bezoekers. 

Open dag en Fancy Fair 

De Open dag verliep weer goed. Er was een loterij en uiteraard werden er weer 

pannenkoeken gebakken. Kinderen konden spelletjes doen. Ze konden een zonnebloem met 

zonnebloempitten  knutselen. 

Het aantal bezoekers viel een beetje tegen, doordat er meer activiteiten in de wijk werden 

georganiseerd. Maar toch nog zo’n 225 bezoekers hadden veel plezier en konden mooie 

prijzen winnen  Alle prijzen waren weer gratis beschikbaar gesteld door veel bedrijven uit de 

omliggende wijken maar toch ook door bedrijven uit de binnenstad, Scheveningen en 

Kijkduin. Als van ouds stond Bas Muis weer aan het rad van fortuin! 

Vogelworkshop 

Een bewoonster uit Houtwijk, dochter van een boswachter, meldde zich met de vraag of zij 

een vogelworkshop op de boerderij mocht geven. Tijdens deze workshop kregen de 

deelnemers te zien welke vogels zoal rondom ons huis vliegen en onze tuinen bezoeken. De 

deskundige vogelaar, gaf voeradvies maar ook waar hang ik nu een vogel broedhuisje. 

Middels een PowerPoint liet Helma een uitgebreid assortiment vogels met hun specifieke 

eigenschappen zien. Na de PowerPoint maakten de deelnemers een wandeling rond de 
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boerderij en gingen zij op vogelverkenning. De volledige opbrengst ging naar de 

BuurtBoerderij de Nijkamphoeve. 

Dierendag 

De dierendag werd begonnen met een groentebuffet voor onze dieren. Ze mochten allemaal 

tegelijk aanvallen. De groente werd gesponsord door AH en groentespeciaalzaak Eddy en 

Mary Polak. Kinderen konden weer spelletjes doen en een cavia knuffelen. Er waren die dag 

door het slechte weer helaas maar 88 bezoekers. 

Sinterklaas 

Een hele  gezellige Sinterklaas kwam met zijn 

Pieten onze boerderij bezoeken.  

De kinderen konden spelletjes doen, kleuren 

en van marsepein peentjes maken en Taai- taai 

versieren. Sinterklaas bleef tot het laatste 

moment en alle pieten en Sint hielpen mee 

met knutselen. Ook werd er gezellig door de 

boerderij gedanst en Sint (op zijn leeftijd) 

danste vrolijk mee. Er waren die middag 100 

bezoekers. 

 

Tuinen 
Bij het verhuren van de hobbytuinen is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de regels en 

voorwaarden die door de gemeente worden gehanteerd. Alleen heeft de Stichting ervoor 

gekozen om de tuintjes het hele jaar door te verhuren met stilzwijgende verlenging, tenzij 

vooraf schriftelijk is opgezegd. De tuintjes zijn 25 m2 groot. Op de plek waar de 

composthoop is verwijderd zijn acht nieuw kavels aangelegd. Het totaal te verhuren kavels 

bedraagt nu 104. Alle kavels zijn verhuurd. 

Om de huurders van dienst te kunnen zijn, is tuingereedschap aangeschaft en staat er een 

blokhut om het gereedschap in op te bergen. Zowel het toegangshek als de blokhut zijn 

beveiligd met een cijferslot. Besloten is om met ingang van 2017 het cijferslot op het 

toegangshek te gaan vervangen door een gecertificeerd slot. Elke huurder ontvangt één 

sleutel. Verder staat  er een container voor het restafval.  

Omdat er klachten waren over diefstal wordt  met ingang van 2016 jaarlijks aan iedere 

huurder een zogenoemde Tuinkaart verstrekt. Degenen die niet in het bezit zijn van deze 

kaart zullen worden verzocht het complex te verlaten.  Er is een werkgroepje opgericht dat 

maandelijks onderhoudswerkzaamheden verricht op het tuincomplex en ook de 

composthoop  onderhoudt.  

De kruidentuin is inmiddels volledig ingericht, het voorste deel met kruiden en het achterste 

deel met bijenvriendelijke bloemen. Om te voorkomen dat de planten worden gestolen is 

besloten om de kruidentuin niet toegankelijk te maken voor het publiek. De kruiden worden 

deels in het theehuisje en deels aan derden verkocht. 
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Onder de Linde 
Van 1 april tot 1 november 2016 is ons Theehuis “Onder de Linde” op de BuurtBoerderij De 

Nijkamphoeve open geweest, zodat men in een ontspannen sfeer elkaar heeft kunnen 

ontmoeten met een heerlijk kopje koffie, thee of ander drankje, aangevuld met lekkernijen 

die  door onze gastvrouwen zelf waren gemaakt. 

Er waren in 2016 totaal 35 gastenvrouwen en gastheren die het fantastische bedrag van 

ongeveer €  11.880,00 hebben omgezet. Dat heeft uiteindelijk een netto winst van ruim 

€ 8.700,00 opgeleverd. Voorwaar een knappe prestatie.  

Educatie 
De Nijkamphoeve organiseert boerderijlessen om 

de kleuters van de buurtscholen (groep 1, 2 en 3) 

kennis te laten maken met de dieren en planten op 

de boerderij. De vrijwilligers (drie (oud) leraressen 

en een administratieve ondersteuner) van de 

werkgroep kinderactiviteiten vertellen hen hoe ze 

de dieren moeten benaderen, verzorgen en wat de 

dieren wel en niet mogen eten. Ook vertellen ze 

welke gereedschappen er op een boerderij worden 

gebruikt. Tevens leren de kinderen welke  

producten  de dieren leveren en wat wij mensen er van gebruiken of wat we  er van maken 

en of eten. Er is aandacht voor hygiëne. In 2016 zijn 18 lessen gegeven, waarvan één les aan 

groep 3. De lessen worden gegeven in de Knuffelweide en zoals gezegd verzorgd door 

vrijwilligers van de werkgroep kinderactiviteiten. Na afloop krijgen de kinderen een diploma 

dierenverzorging en een tekenblad voorzien van een kader met boerderijdieren mee naar 

school. In totaal hebben wij op De Nijkamphoeve 18 klassen mogen ontvangen. Zij kwamen 

van de CBS Leyenburg, OBS Houtwijk, OBS de Drentse Hoek, OBS Dalton Helen Parkhurst en 

Montessori Houtwijk. Ieder bezoek/les kost 25 euro per groep. Bestaat de groep uit meer 

dan 25 kinderen dan komt er voor ieder kind en begeleider 1 euro bij. In totaal hebben wij 

425 kinderen op onze boerderij mogen ontvangen. 

 

Publiciteit 
Ook in 2016 is er veel communicatie over en publiciteit voor De Nijkamphoeve geweest. 

Communicatie is voor een stichting als de Vrienden van De Nijkamphoeve dan ook 

onmisbaar. Zo vindt er communicatie plaats naar de vrijwilligers, naar de omliggende wijken, 

naar donateurs, sponsors en fondsen en naar de gemeente. Om dit goed uit te voeren wordt 

er gewerkt met een  communicatieplan. 

Doelstelling is om door middel van: 

• tijdige en accurate informatieverstrekking aan de doelgroepen, 

• het openen en onderhouden van interactieve communicatiekanalen, 

• het creëren van een coöperatieve sfeer binnen de stichting én  

• het zorg dragen voor een coöperatieve sfeer tussen de stichting en doelgroepen, 

bij te dragen aan het kweken van draagvlak en een positief imago voor De Nijkamphoeve. 
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Op basis van het communicatieplan is publiciteit en communicatie uitgevoerd.  

 

2016 was een jaar met vele activiteiten en persmomenten. Er waren diverse heuglijke 

momenten die veel publiciteit opleverden en die bijdroegen aan een positief imago en een 

gevoel van trots onder de vrijwilligers. Zo wonnen we dit jaar een geldprijs bij de ING bank 

en ontvingen we een Gulden Klinker. Onderstaand een overzicht van activiteiten in het 

kader van PR en communicatie.  

Persberichten 

In totaal werden er in 2016 elf persberichten verzonden. De onderwerpen waren o.a.:  

 In maart is er een persbericht uitgegaan over het 40 jarig jubileum van onze 

kinderboerderij en is er een oproep geplaatst voor de schildercursus van Corrie den 

Hollander.  

 In april is er een voorstelling geweest van het toneelstuk de Oma’s voor de kinderen. 

 In mei is aankondiging gedaan van de uitreiking van de Gulden Klinker door 

wethouder Baldewsing op het zomerfeest dat samen met het verpleeghuis wordt 

georganiseerd. 

 In juni natuurlijk de aankondiging voor het jubileumfeest met aandacht voor de 

loterij en het cadeau van de gemeente. 

Daarnaast de bekende persberichten om activiteiten aan te kondigen, zoals het Zomerfeest, 

het Schaapscheerderfeest, de Donateursdag, de Open dag en Werelddierendag. 

Artikelen 

Voor ieder nummer van Houtwijk Nieuws, de periodiek van het wijkberaad Houtwijk, werd 

een artikel over het reilen en zeilen op onze boerderij aangeleverd.  

Nieuwsbrieven 

Ook dit jaar verschenen weer de nodige Nieuwsbrieven zowel in digitale als papieren versie. 

In totaal verschenen er twee papieren nieuwsbrieven en vier  digitale nieuwsbrieven. In 

2016 brachten we zeven vrijwilligers bulletins uit om zo de vrijwilligers beter te informeren 

over en te betrekken bij alle activiteiten op de boerderij. In ieder nummer werd een 

vrijwilliger van de maand geïnterviewd, niet alleen om deze persoon (of personen) in het 

zonnetje te zetten maar ook om de andere vrijwilligers nader te laten kennismaken met 

deze vrijwilliger.  

Ansichtkaarten en kalenders 

Door de stichting de Piramide zijn in opdracht 

verjaardagskalenders en ansichtkaarten gemaakt.  Deze 

worden verkocht bij het Theehuis en vinden gretig 

aftrek. 

Social Media 

Facebook is zo een belangrijk communicatiemiddel voor 

De Nijkamphoeve. Met name de berichten over de 

dieren (zeker als er een filmpje bij staat) doen het erg 

goed.  
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Twitter wordt ook met een zekere regelmaat ingezet, met name om succesjes van de 

boerderij onder de aandacht te brengen. De twitterberichten worden vaak gedeeld door 

bijvoorbeeld de Samenwerkende Kinderboerderijen of door andere (Haagse) 

kinderboerderijen. Andreas Dijk helpt ons er mee om de BuurtBoerderij op Twitter onder de 

aandacht te brengen  

Externe PR 

Regelmatig worden positieve acties van de boerderij door mensen die ons een warm hart 

toedragen naar buiten gebracht via een eigen Twitterbericht, de websites Den Haag Direct 

en Haagse Dingen en facebookpagina´s van de omliggende wijken. Ook onze ambassadeur 

Bas Muijs twittert over bijzondere gebeurtenissen op de boerderij of deelt twitterberichten 

die door de boerderij worden uitgestuurd.  

Externe contacten 
Een goede relatie onderhouden met de sponsoren is noodzakelijk voor een stichting die een 

BuurtBoerderij zonder overheidssubsidie, met onbetaalde vrijwilligers, overeind wil houden.  

Deze sponsors geven niet alleen geld maar staan ons ook met raad en daad bij. Dit alles ten 

faveure van onze bezoekers van alle leeftijden. 

In 2016 hebben de navolgende sponsors de boerderij gesteund. 

BEWONERSVERENIGING ’T KLEINE HOUT; GAMMA DEKKERSHOEK; HAGA ZIEKENHUIS DEN 

HAAG; HONDENSCHOOL HAAGLANDEN; K RENTOOL; RF SYSTEMS; VERPLEEGHUIS 

HOUTWIJK; WAUBEN PRODUCTIE BV;  WIBU AUTOSCHADE B.V.; WIJLING ASSURANTIËN;  

MCDONALD’S LOOSDUINEN; THE ONLINE FACTORY;  WITTE KRUIS TRANSPLANT BV; R. DE 

WAAL ONDERHOUD; SAMCARE; BANKETBAKKERIJ BORSBOOM ; SIMONIS VERF; 

BOUWMAAT; TECHNISCHE UNIE. 

Een aparte vermelding verdient Assurantiekantoor WIJLING die ons heeft geholpen bij het 

vinden van een verzekeraar voor onze opstal- en inboedelverzekering. 

De samenwerking met vooral Verpleeghuis Houtwijk en de andere tehuizen in de wijk is ook 

in 2016 succesvol geweest. 

Veel steun hebben wij gehad van de medewerkers van het stadsdeel Escamp.  Regelmatig 

elkaar informeren verstevigt deze band. Het bestuur van onze stichting participeert in de 

Klankbordgroep Leyweg/Escamplaan. De herinrichting van het park heeft onze bijzondere 

belangstelling. 

Dierenambulance Den Haag en klein dierencentrum Het Knaaghof zijn onmisbaar voor een 

BuurtBoerderij. 

Een belangrijk extern contact is de belangenvereniging bedrijven ZKD(Zichtenburg, 

Kerketuinen, Dekkershoek). Het belang van deze steun(zij geven ons  een gratis 

lidmaatschap) bestaat niet alleen uit sponsoring door diverse bedrijven, maar ook  uit de 

diverse meetings die worden georganiseerd. Dit biedt ons de gelegenheid om in contact te 

komen met diverse soorten bedrijfstakken.  Die geven ons adviezen wat de boerderij 

gebruikt om zich verder te ontwikkelen. 
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De Nijkamphoeve neemt actief deel aan het Samenwerkend Overleg kinderboerderijen 

(SOK). In deze contacten worden ervaringen uitgewisseld. 

Arcadis/Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij ondersteunt en adviseert ons al vanaf 

het begin van de overname. Dit tot onze volle tevredenheid. 

De boerderij zou in grote problemen komen als vrijwilligers van REAKT, MIDDIN en Anton 

Constandse er niet zouden zijn.  

Stichting Vrienden van De Nijkamphoeve is een erkend leerbedrijf. De erkenning wordt 

verleend door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Met deze 

organisatie en de scholengemeenschappen Wellant en Lentiz onderhouden wij goede 

contacten.  

De samenwerking met de Gemeentelijke Kinderboerderijen verloopt naar volle 

tevredenheid.          

Interne organisatie 
Het bestuur bestaat thans uit 4 personen. Het bestuur is 11 keer bij elkaar geweest. Het 

bestuur is nog op zoek naar een vrouwelijk bestuurslid om het bestuur te versterken. 

 

Naast de voorzitter kent het bestuur een secretaris en een penningmeester en 2 leden. Het 

bestuur heeft een vijftal werkgroepen in het leven geroepen om de dagelijkse gang van 

zaken in goede banen te leiden. Zo is er een werkgroep Communicatie die de contacten met 

de omgeving en de media in goede banen leidt. De werkgroep kinderactiviteiten zorgt voor 

het organiseren van boerderijlessen en het Sinterklaasfeest en organiseert de activiteiten 

voor kinderen tijdens evenementen. De werkgroep Activiteiten organiseert de diverse 

dagen, zoals Schaapscheerfeest, Zomerfeest, Donateurdag en Open Dag. De werkgroep 

Dierenwelzijn zorgt voor de gezondheid van de dieren en bekijkt waar eventueel nieuwe 

aanwas nodig is. De werkgroep Accommodaties zorgt voor de opstallen en de gronden 

daaromheen. De werkgroep Tuinen is opgericht om de hobbytuinen en de kruidentuin te 

begeleiden. 

 

De Stichting kan rekenen op zo’n 70 vrijwilligers. De meeste daarvan zijn incidenteel en op 

afroep inzetbaar, doch een aantal vrijwilligers komt structureel wekelijks een handje helpen. 

De Stichting kan nog wel meer van deze enthousiaste vrijwilligers gebruiken. De vaste 

vrijwilligers zijn vooral bezig met de verzorging van de dieren. Daarnaast zijn er vrijwilligers 

die zich inzetten voor  het in goede staat houden van de accommodatie. Verder beschikken 

we over vrijwilligers met bijzondere kennis die dan ook dankbaar voor de Stichting wordt 

ingezet. Zo is er een vrijwilliger die ons helpt met het werven van subsidies en sponsors. Drie 

(oud) onderwijzeressen verzorgen voor de Stichting boerderijlessen voor de onderbouw van 

de basisschool en een accountant doet de jaarrekening en helpt ons om de administratie 

goed op orde te houden. 

 

Voor het aanwezig zijn van voldoende handjes op de boerderij doet de stichting ook een 

beroep op instellingen zoals Middin en Reakt. Wekelijks komen cliënten van deze 

instellingen ons helpen met het schoonhouden van de boerderij en de weiden. Ook de Johan 
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de Witt scholengroep en het Mondriaan College leveren leerlingen die voor hun werkstage 

onderhoudsklusjes doen op de boerderij. Daarnaast weten studenten en scholieren onze 

boerderij te vinden voor een werk- of maatschappelijke stage. 

Vrijwilligers 
De vrijwilligers zijn de motor van onze stichting. Zonder hen kan de BuurtBoerderij niet 

bestaan. Thans hebben we 70 vrijwilligers waarvan zo’n 50 oproepbaar zijn voor allerlei 

activiteiten zoals de feesten maar ook voor het Theehuis. Zo’n 20 vrijwilligers zijn structureel 

bezig met de BuurtBoerderij. Die besteden wekelijks uren, dagdelen dan wel hele dagen aan 

het in stand houden van de BuurtBoerderij. Een belangrijke groep zijn de (assistent) 

beheerders. Om deze groep professioneler te laten werken, hebben zij een praktijkgerichte 

cursus dierenverzorging van het Lentiz college gevolgd. In twintig lessen hebben de 

beheerders onderricht gekregen in het voeren, verzorgen en houden van dieren. 

In 2016 heeft een bestuurslid de taak gekregen om de vrijwilligers te begeleiden en voor hen 

de spreekbuis te zijn in het bestuur. Binnen onze stichting wordt gewerkt met 

vrijwilligersovereenkomsten, en worden vanwege de veiligheidsregels de beheerders 

voorzien van veiligheidskleding en schoeisel. 

Elk jaar wordt er voor de vrijwilligers een feest gegeven om hen te bedanken voor hun inzet 

voor de BuurtBoerderij. De vele vrijwilligers kregen in het verpleeghuis Houtwijk een heerlijk 

Indisch buffet aangeboden. Irene Castenmiller, werd door voorzitter Joop van de Waart 

benoemd als lid van verdienste voor haar vele werk voor de communicatie groep in de 

afgelopen vijf jaar.  Het was een reuze gezellige avond.  

 

Financiën 
De stichting ontvangt zijn inkomsten voor de exploitatie uit donaties, adopties, sponsoring, 

opbrengsten vanuit het theehuis en vanuit de activiteiten. Voor 2016 was de begroting 

€ 42.000.  

Door slim gebruik te maken van onbetaalde krachten, het lenen van materiaal en door zuinig 

om te gaan met de beschikbare middelen hebben we de kosten laag kunnen houden. De 

exploitatiekosten waren € 30.100. De inkomsten bedroegen  € 46.900.  

De belangrijkste kostenposten voor de boerderij zijn: 

• Dierenverzorging   €   9.200 

• Huisvesting en onderhoud €   9.000 

• Organisatie en promotie €   6.200. 

De bedragen zijn afgerond. Voor een exact overzicht wordt verwezen naar het financieel 

jaarverslag. 

Waar het gaat om de opbrengsten zien we een stabilisatie in onze donaties. Dit blijft op een 

niveau van ongeveer 200 donateurs. De inkomsten uit sponsoring en andere inkomsten uit 
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horeca verkoop, acties en prijzen zorgen ervoor dat de inkomsten ook in 2016 de uitgaven 

ruim overstijgen. 

De uitgaven zijn beheersbaar gebleken, alleen de post organisatie is een weinig 

overschreden. Er is in 2016 geïnvesteerd in de scholing van de vrijwilligers door een cursus 

te laten geven in dierverzorging. Daarnaast is in de veiligheid geïnvesteerd door het 

aanschaffen van bedrijfskleding en schoeisel. Verder is er geïnvesteerd in een elektrische 

verwarming ter vervanging van de propaangastank.  

Vanuit de overige inkomsten is een reservering gedaan om in het komend jaar het 

achterstallig onderhoud verder in te lopen. Tevens wordt een reservering gepleegd voor een 

uitbreiding van de BuurtBoerderij op langere termijn. 

In 2016 is een forse stap gezet in de realisatie van de nieuwbouw. Het ontwerp is afgerond 

en het haalbaarheidsplan is aan de gemeente aangeboden voor goedkeuring en subsidie. 

Andere fondsen zijn ook aangeschreven om subsidie te verstrekken. Van Fonds 1818, 

Protestants Steunfonds, stichting Boschuysen en stichting Heälla hebben we een subsidie 

toezegging ontvangen. Zo ook van het RABO Stimuleringsfonds. Eind 2016 was er voor bijna 

€ 100.000 aan toezeggingen gedaan. De stichting is nog voornemens om in 2017 obligaties 

uit te geven. 

De jaarrekening voor 2016 is opgesteld en goedgekeurd door het bestuur op 14 maart 2017. 

Conclusie en aanbevelingen 
2016 stond in het teken van het veertig jarig bestaan en de start van de uitbreiding van onze 

BuurtBoerderij. Dit jubileum leverde veel publiciteit op. De gemeente Den Haag, in de 

persoon van stadsdeeldirecteur René Baron,  schonk ons € 30.000,-- voor de start van de 

nieuwbouw. Om het verleden van onze boerderij  tot leven te wekken hadden 

buurtbewoners en oud medewerkers oude foto’s en historisch materiaal  aangeleverd. Cees 

van der Zwan heeft er een mooie presentatie van gemaakt. 

Een jubileum vieren is prachtig. De boerderij dagelijks open houden met alle activiteiten  is 

minder spectaculair maar wel onze belangrijkste activiteit.  

Daarom zijn wij heel veel dank verschuldigd aan onze vrijwilligers. Zij, die zorgen dat de 

boerderij voor het publiek geopend is. Dat de dieren optimaal verzorgd worden. Dat het 

theehuis, die gezellige bezoekers plek, al maar  bekender wordt. Dat Corry den Hollander, 

met haar schilderlessen, buurtbewoners laat ontdekken dat zij in een natuurlijke omgeving 

hele mooie schilderijen kunnen maken. 

Dat Wouter Hoek onze kruidentuin laat floreren. Hij levert zelfs kruiden aan Simonis vis 

restaurants.  

Dat de imkers er voor zorgen dat de door werkbijen verzamelde nectar en stuifmeel 

uiteindelijk in een potje terecht komt met daarin Nijkamphoeve honing. Over hoe dat 

allemaal gebeurt geven zij regelmatig educatieve lessen.  
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Educatieve lessen worden ook door zeer gedreven vrijwilligers gegeven aan de groepen 1, 2 

en 3 van de basisschool. Er wordt aan gewerkt om deze lessen uit te breiden naar de wat 

oudere leerlingen. Motto van deze vrijwilligers: “wat je jong leert, zal je je altijd herinneren”. 

Het toezien op de verhuur en het beheer van de 100 volkstuintjes is een klus die niet genoeg 

gewaardeerd kan worden. Al dit vrijwilligerswerk maakt van de Nijkamphoeve een unieke 

boerderij. Dit kan alleen maar goede resultaten opleveren als de sponsoren, de donateurs en 

adoptanten van onze dieren  de boerderij blijven steunen. Laat familie, vrienden, kennissen 

en relaties weten hoe waardevol deze plek is voor de buurt en haar omgeving. 

Dit alles heeft ertoe geleid dat 22.700 mensen onze boerderij hebben bezocht. Helaas 

minder dan voorgaande jaren. Dit vindt zijn oorzaak dat de laatste maanden van het jaar de 

boerderij deels gesloten was door de vogelgriep. 

Conclusie: 2016 was een fantastisch jaar voor de boerderij. Voor 2017 verdient het 

aanbeveling niet op onze lauweren te gaan rusten. Fondsenwerving, bestuurlijke uitbreiding 

en vervanging van ons vrijwilligersbestand verdient van ons allen een volledige inzet. De 

realisatie van de nieuwbouw wordt een zware klus, maar bij realisatie maken wij met de 

stichting Vrienden van De Nijkamphoeve een hele sprong voorwaarts. Dan is het zeker goed 

toeven bij de Nijkamphoeve.      


