
  

  

 

 

 

 

 

  

31/3/2015 

 

 

JAARVERSLAG 2014 
 

BuurtBoerderij De Nijkamphoeve  

  

Stichting Vrienden van De Nijkamphoeve  

  

  



   

 

1 

 

 

  



   

 

2 

JAARVERSLAG 2014 

Voorwoord 
Dat het goed toeven is op De Nijkamphoeve bewees ook 2014. In 2014 hebben bijna 27.000 
bezoekers de boerderij bezocht, de volkstuintjes bewerkt, aan de educatieve activiteiten meegedaan  
en onze bijzondere dagen zoals het schaapscheerdersfeest, de boerendag, de zomeractiviteiten, de 
open dag met veiling,  dierendag en het sinterklaasfeest bezocht. 
 
Onze vrijwillig(st)ers hebben het afgelopen jaar een geweldige inzet getoond. Buiten de 
vogelgriepperiode  is de boerderij geen enkele dag gesloten geweest. Ook het theehuis heeft veel 
meer bezoekers getrokken dan verwacht. Doordat de omzet meer dan verdubbelde leverde het 
theehuis een belangrijke bijdrage aan de inkomsten van de boerderij. Met deze inkomsten en de 
bijdragen van onze donateurs, sponsors, adoptie ouders en niet te vergeten de sponsor actie van de 
Leyenburg school werd ook dit jaar de boerderij weer overeind gehouden. 
 
Er hebben in 2014 een aantal activiteiten plaatsgevonden die voor de BuurtBoerderij van belang zijn 
voor haar voortbestaan. Zo hebben we de knuffelweide heringericht en is er een nieuwe hooischuur 
geplaatst. Dit jaar hebben ook 2 imkers een bijen-onderkomen gerealiseerd op de boerderij. Er 
worden educatieve bijeenkomsten voorbereid en medio 2015 zal er ook honing te verkrijgen zijn van 
onze Nijkamphoeve bijen. 

Gezien de ontwikkelingen die de Stichting Vrienden van De Nijkamphoeve heeft doorgemaakt , 
werden de voorbereidingen gestart om een ander soort bestuur te vormen. Dit wordt meer een 
bestuur op afstand, waardoor de dagelijkse gang van zaken grotendeels wordt bepaald en 
aangestuurd door onze beheerders. In 2015 zal deze verandering gestalte krijgen.  

Met Stichting Hondensport Haaglanden werd een overeenkomst aangegaan om een gedeelte van de 
rechter weide af te scheiden en te benutten voor sport en spel voor honden. De ingebruikneming 
vindt medio april 2015 plaats. 

In 2015 gaan wij graag op de zelfde voet verder om de laagdrempeligheid van de boerderij te 
handhaven. Nieuwe activiteiten worden opgezet die u zeker weer zullen aanspreken. U bent van 
harte welkom. Tot ziens op de boerderij. 
 
 
Joop van der Waart, Voorzitter    Stichting Vrienden van De Nijkamphoeve 
31 maart  2015      p/a Architect Berlagelaan 110 

2552 ZC Den Haag 
 

www.nijkamphoeve.nl 

info@nijkamphoeve.nl 

  

http://www.nijkamphoeve.nl/
mailto:info@nijkamphoeve.nl
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Activiteiten 

Verzorging van de dieren 
De eerste zorg voor de Stichting is het welzijn van de 

dieren. Hier is veel aandacht voor geweest. 

Regelmatig zijn de hoeven bekapt van zowel de ezels 

als de geiten en schapen. Alle dieren hebben de 

benodigde vaccinaties waaronder Q-koorts gehad. 

Waar nodig is de veearts langs geweest voor 

consultatie en voorlichting.  

Bij de overname van de boerderij in juli 2012 is er 

voor gekozen om voorlopig niet met onze dieren te 

fokken. Hiervoor zijn een aantal redenen te noemen: 

 Niet  voldoende deskundigheid bij onze beheerders bij het aflammeren. 

 Niet voldoende stalruimte voor uitbreiding van het dierenbestand met schapen en/of geiten 

 Nog niet toe zijn aan verjonging van de veestapel met als gevolg afstand van oudere dieren. 

Om educatieve redenen was er wel de wens om onze bezoekers met jonge dieren in contact te 

brengen. Gekozen is daarom voor uitbreiding van de veestapel met 8 kippenkuikens en een tijdelijke 

uitbreiding in de vorm van aantal schapenleenlammetjes. Met de lammeren hadden wij wederom 

minder geluk. Er kwamen 2 ooien met ieder 3 schapelammeren. Na een week of 2 openbaarde zich 

het zeer besmettelijke zere bekjes virus. Na quarantaine maatregelen was het toch onvermijdelijk 

dat ook onze geiten en schapen dit virus kregen. Gevolg hiervan was dat de weide lange tijd 

afgesloten werd voor bezoekers, de kleuterlessen geen doorgang konden vinden en uiteindelijk de 

leenlammeren met moeders voortijdig terug gingen  naar de zorgboerderij waar ze vandaan 

kwamen. 

De samenwerking met de dierenartsenpraktijk ‘het Huisdierenziekenhuis’ is bijzonder goed. Het is 

voor ons heel makkelijk om met de kleine dieren voor een consult langs te gaan en is het voor de 

artsen eenvoudig om ons voor een consult te bezoeken. De lijnen zijn kort en direct en wij worden 

met raad en daad door 2 vaste toegewezen artsen bijgestaan. Vanuit de boerderij is een van de 

beheerders aangewezen als vaste contactpersoon voor beide artsen. Ook de samenwerking met de 

nieuwe zeer kundige hoefsmid is goed. De ezels hebben geen last meer gehad van hoefproblemen. 

In het schapenbestand zijn er wat wijzigingen gekomen. Er zijn 3 schapen verkocht en 4 jonge 

gezonde schapen (2 zwartbles, 2 bont) aangekocht. Bij de geiten hebben we van 1 oude 

Toggenburger afscheid moeten nemen. Een bonte geit met 2 lammeren (kruising 

Bont/Toggenburger) is aangekocht.  
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In april zijn er 2 Kune Kune biggen aangekocht. Dit zijn grazers 

en geen wroeters, hierdoor kunnen ze tussen de geiten en 

schapen lekker in de wei scharrelen. Kort achter elkaar zijn 

door verschillende oorzaken 3 konijnen overleden. Dit is een 

nadeel van konijnen uit de opvang: de leeftijd is veelal 

onbekend. Er zijn een aantal jonge cavia’s en konijnen 

aangeschaft. Onze cavia’s en konijnen zijn grotendeels 

afkomstig uit knaagdierenopvangcentra. Dit is een bewuste 

keuze: door impulsaankopen zitten deze centra tjokvol met afgestane huisdieren.  

Huidige stand veestapel: 

2 Ezels 
8 Schapen: 2 zwartbles, 2 melkschapen, 2 heideschapen, 2 bonte schapen 
8 Geiten: 3 bonte, 1 toggenburger, 1 nubische, 1 melkgeit, 2 kruising Bont/toggenburger 
2 Varkens 
5 Konijnen 
8 Cavia’s 
17 Kippen: 3 hollandse hoen, 2 kriel, 3 barnevelders, 4 brahma’s, 4 Cochin, 1 Wyandotte 
1 Kat 
2 Ganzen 

Sinds de overname in 2012 worden er GEEN afstandsdieren van particulieren aangenomen. Dieren 

die over het hek geplaatst zijn, worden opgehaald door de dierenambulance. 

Vogelgriep 

Aan het einde van het jaar kregen we te maken met landelijke maatregelen om een verdere uitbraak 

van vogelgriep te voorkomen. De boerderij is een aantal dagen gesloten geweest en de kippen en 

ganzen hebben een aantal weken opgehokt gezeten. Vooral voor onze 2 witte ganzen was dit een 

vervelende maatregel. Zij zaten in de quarantainestal en konden dus niet lekker in de vijver 

zwemmen. De communicatie vanuit het RVO en de VSKBN over de te nemen maatregelen was vaak 

onduidelijk en verwarrend. Desondanks zijn we erin geslaagd om de juiste maatregelen te treffen en 

alle vrijwilligers en bezoekers goed te informeren. 

Onderhoud accommodatie  
De boerderij met alle opstallen, de grond en 

het groen vraagt veel onderhoud. In 2014 is 

er dan ook druk gewerkt aan de boerderij om 

alles in goede staat te houden. Met hulp van 

leerlingen van de Johan de Witt scholengroep 

zijn in de boerderij diverse schilderklussen 

gedaan. Door verschillende vrijwilligers is er 

hard gewerkt om het achterstallig onderhoud 

weg te werken. Hierbij moet worden gedacht 
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aan het nodige verfwerk, zowel binnen als buiten de boerderij. Het herstellen van de zinken dakgoot 

en het verhelpen van lekkages voorkomt dat de boerderij verder verslechtert. Om te zorgen dat de 

boerderij ook voor de toekomst in goede staat blijft, is er een MeerjarenOnderhoudsplan (MOP) 

opgesteld. Een tegenslag was het vervangen van de CV ketel. Een dure investering die nodig was 

omdat de ketel werd afgekeurd vanwege een illegale aanpassing in het verleden. 

In 2014 is de herinrichting van de knuffelweide afgerond. In mei kon de knuffelweide officieel in 

gebruik worden genomen. Door de subsidies van Fonds 1818, de NSGK, het Protestants Steunfonds 

en de gemeente kon de knuffelweide worden aangepakt. Omnigroen heeft de knuffelweide netjes 

opgeknapt en heeft ons verblijd met twee zeer mooie zitbanken. De uiteindelijke kosten bleven 

binnen de begroting en zijn uitgekomen op € 27.184,52. 

In januari is de hooischuur verder afgebouwd. De hooischuur is mede gesubsidieerd door het 

Rabobank Stimuleringsfonds. De fundering is aangelegd met hulp van leerlingen van het ROC 

Mondriaan en met steun van verschillende aannemersbedrijven die werkzaam zijn bij het HAGA 

ziekenhuis. Om te zorgen dat de hooischuur goed bereikbaar is, is er een verhard pad in de weide 

aangelegd met grastegels zodat het groene karakter gespaard bleef. Dit pad is mede gefinancierd 

door Fonds 1818. De totale kosten voor de hooischuur met pad komen uit op € 17.173,64. 

In de zomer is aan de achterzijde van de hooischuur een 

bijenstal geplaatst. Twee enthousiaste imkers hebben hier zes 

bijenvolkeren geplaatst. We hopen in het voorjaar van 2015 de 

eerste honing te oogsten. De kosten voor het bouwen van de 

bijenstal zijn € 1.279,16. Deze kosten konden bijna geheel 

worden gedekt door giften van donateurs en bedrijven. 

In december is er gestart met de bouw van een varkensstal 

voor onze varkens Jut en Jul. De verwachting is dat de stal in februari 2015 gereed is. 

In 2014 is getracht om in overleg met de scoutinggroep PéPé een onderkomen te realiseren op ons 

terrein voor de scoutinggroep. Er was al een haalbaarheidsplan gemaakt, maar door problemen in 

de organisatie van de scoutinggroep is dit plan helaas niet doorgezet. 

Activiteiten 

NL Doet 

NL Doet was dit jaar in het weekend van 21 en 22 maart. Ook dit jaar hadden wij ons aangemeld om 

hieraan mee te doen. Op beide dagen is er keihard gewerkt. De kippenren is uitgegraven, er werd 

bestraat, poep verwijderd uit de weides, geveegd en opgeruimd. Het schuren en beitsen van het 

kippenhok, werd wegens slecht weer, afgelast. Voor alle klussers was een boerenlunch geregeld. 

Kinderrommelmarkt 

Doel: meer bekendheid genereren voor de boerderij. Er werd een kinderrommelmarkt 

georganiseerd, waarbij de kinderen op kleedjes gezeten hun spullen konden verkopen. Mede dankzij 
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het mooie weer, was het een gezellige dag. De markt werd druk bezocht door in totaal 265 

bezoekers. 

Hooglanders en Koningslinde 

In april werd in onze linker weide een Koningslinde geplant. Een groep Hooglanders hebben de 

plaquette onthuld die daarbij hoorde. De Hooglanders liepen de tocht van Den Haag naar 

Amersfoort met kruiwagens, sommigen op klompen. Hoogland werd 40 jaar geleden geannexeerd 

door Amersfoort en daar waren de Hooglanders tegen. Zij marcheerden toen richting Den Haag om 

daartegen te protesteren. Dit heeft niet mogen baten. Door het lopen van de tocht en het planten 

van de Koningslinde werd dit herdacht. De Nijkamphoeve was zeer vereerd om hier aan mee te 

mogen doen en dit mogelijk te maken. 

Schaapscheerdersfeest 

Doel: aandacht vragen voor het werk op de boerderij. Begin mei was er het schaapscheerdersfeest. 

De schapen werden geschoren door een gezellige schaapscheerder, die ook iets vertelde over de 

techniek van het schaapscheren. Kinderen konden spelletjes doen, knutselen en vilten. Ook de 

wolspinster was aanwezig en niet te vergeten de paarden. Kinderen konden hiermee een ritje maken 

op het terrein van de boerderij. Het was een zeer geslaagd feest met ongeveer 380 bezoekers.  

Opening knuffelweide en ingebruikname nieuwe 

hooischuur 

Wethouder Ingrid van Engelshoven opende op 31 mei in 

aanwezigheid van relaties, vrijwilligers en met hulp van 

cliënten van Middin, onze prachtige opgeknapte 

knuffelweide. De nieuwe vogelnest schommel was een 

groot succes en iedereen genoot van de feestelijke sfeer. 

De wethouder kreeg een rondleiding en de nieuwe hooischuur werd gedoopt. Er werd 

getrakteerd op heerlijke petit fours met een marsepein haantje als plaatje.  

Boerendag/zomerfeest 

Doel: bekendheid genereren en de tradities van 

vroeger levend houden. Het zomerfeest werd 

evenals in voorgaande jaren in samenwerking met 

het Verpleeghuis Houtwijk georganiseerd. Zowel bij 

het verpleeghuis als op de boerderij konden 

Oudhollandse spelletjes worden gedaan en was er 

ruimte voor andere activiteiten en demonstraties 

zoals volksdansen, spinnen en breien. Op de 

boerderij was er ook de mogelijkheid om met een 

paard en wagen tegen een kleine vergoeding een ritje te maken rondom de boerderij. 
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Zomeractiviteiten 

Doel: zorgen voor een leuke vakantiemiddag. Activiteiten waren onder meer knutselen, een 

speurtocht en een ezelpicknick. Vooral de ezelpicknick was een groot succes. Er werd met de ezels 

door het park gewandeld naar een picknickplaats, waar gepicknickt werd met belegde broodjes, 

krentenbollen en appels, vruchtensap en melk. In totaal hebben 50 kinderen aan deze 

zomeractiviteiten meegedaan. 

Donateursdag 

Doel: de donateurs bedanken voor hun betrokkenheid. De jaarlijkse donateursdag werd in juli 

gehouden. De dag werd goed bezocht (320 bezoekers). Voor de kinderen waren er allerlei spelletjes, 

er werd honing verkocht en de informatiestands van de boerderij waren bemand om iedereen te 

informeren. De imkers gaven voorlichting over de bijen. Tevens werd op deze dag de minibieb 

onthuld. 

Open dag en veiling 

Begin september werd onze jaarlijkse open dag en veiling 

georganiseerd. Veilingmeester en ambassadeur van De 

Nijkamphoeve Bas Muijs was weer aanwezig om de 

veiling, samen met onze voorzitter Joop van der Waart, in 

goede banen te leiden. Naast de veiling was er een 

rommelmarkt kraam, namen bezoekers eigen gebakken 

taarten mee die verkocht werden in het theehuis en 

waren de imkers druk bezig met het informeren van geïnteresseerden. Scoutinggroep PéPé was 

aanwezig om met de kinderen spelletjes te doen, marshmallows te grillen, te loomen, kortom te veel 

om op te noemen. Ook waren de paarden weer aanwezig, zodat kinderen een ritje konden maken. 

Op ons erf werden heerlijke pannenkoeken gebakken en verkocht. Er was weer een informatiestand 

van De Nijkamphoeve met brochures, nieuwsbrieven en informatie. Natuurlijk werd er ook honing 

verkocht. Door het mooie weer werd de open dag en veiling bijzonder goed bezocht (550 

bezoekers). De opbrengst was rond de € 1.400, wat een record is. 

Dierendag 

Doel: extra aandacht vragen  voor de dieren. Elke dag is dierendag op De Nijkamphoeve, maar op 4 

oktober hadden wij ons jaarlijks Dierendag buffet. In de rechter wei stond dit klaar voor onze dieren. 

Dankzij donaties van Albert Heijn en Eddy en Marry Polak Groenten en Fruit, kunnen wij dit elk jaar 

weer doen. Het was een prachtige dag, waardoor er veel bezoekers aanwezig waren om dit feest 

mee te maken. 

Halloweentocht 

In samenwerking met Scoutinggroep PéPé en Stichting MOOI is er dit jaar weer een Halloweentocht 

georganiseerd. In de weken ervoor werden er knutselmiddagen georganiseerd om lampions te 

maken voor de Halloweentocht. Deze middagen werden bijzonder goed bezocht. Tijdens de 

Halloween was er een griezelverhaal en vele vrijwilligers waren verkleed opgesteld in en rondom de 
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boerderij. Er waren heel veel aanmeldingen (57 kinderen), dus werd er in groepjes gelopen. Na 

afloop was er iets lekkers voor de kinderen en warme chocomelk. Uit de evaluatie na afloop is 

gebleken dat de tocht over het algemeen goed is ontvangen en als gezellig en spannendis ervaren. 

De gemeente heeft deze activiteit mede gesponsord met € 270,00. 

Vrijwilligersfeest 

Doel: een activiteit om de binding met de vrijwilligers te versterken. Om al onze vrijwilligers eens 

goed in het zonnetje te zetten, is er dit jaar een vrijwilligersfeest georganiseerd. Verpleeghuis 

Houtwijk was bereid om de locatie daarvoor te zijn en te zorgen voor een heerlijk buffet en drankjes. 

Alle vrijwilligers konden – voor zover men elkaar nog niet kende – kennismaken. Het bestuur werd in 

het zonnetje gezet en onze voorzitter heeft in zijn speech alle vrijwilligers bedankt voor hun niet 

aflatende inzet voor onze BuurtBoerderij De Nijkamphoeve. Deze vrijwilligers zijn de steunpilaren 

van De Nijkamphoeve en de reden dat wij kunnen blijven bestaan. 

Sinterklaasfeest 

Doel: kinderen uit de buurt een leuke sinterklaasmiddag 

bezorgen. Zoals elk jaar bezocht Sinterklaas met zijn Pieten de 

boerderij. Voordat de Sint er was heeft een van onze 

vrijwilligsters het Sinterklaaspoppenspel met de aanwezige 

kinderen gespeeld. Kinderen zongen Sinterklaas toe. Sinterklaas 

las uit het Grote Boek voor en alle kinderen ontvingen een 

cadeautje. Kinderen kregen ook een speculaasje en limonade. 

Na het vertrek van Sinterklaas en zijn Pieten konden de 

kinderen nog spelletjes doen.  

Doordat De Nijkamphoeve afhankelijk is van de beschikbaarheid van haar vrijwilligers, komen wij 

wel eens handen tekort, maar door inspanning van aanwezige vrijwilligers lukt het ons toch iedere 

keer weer iets leuks te organiseren. Dit blijkt ook uit de veelal zeer positieve feedback die wij 

ontvangen van bezoekers (zowel via social media als persoonlijke gesprekken). De georganiseerde 

activiteiten zijn succesvol en zullen in 2015 worden voortgezet. Eventueel zullen nieuwe, leuke 

activiteiten worden georganiseerd. 

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

voorwaarden die door de gemeente worden gehanteerd. Alleen kiest de Stichting ervoor om de 

tuintjes het hele jaar door te verhuren met stilzwijgende verlenging, tenzij vooraf schriftelijk is 

opgezegd. De tuintjes zijn 25 m2 groot. Alle 96 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. De code van het cijferslot wordt jaarlijks gewijzigd. Verder is er een container geplaatst 

voor het restafval.  
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Omdat er klachten waren over diefstal heeft iedere huurder met ingang van 2014 een zogenoemde 

Tuinkaart ontvangen. Degenen die niet in het bezit zijn van deze kaart zullen worden verzocht het 

complex te verlaten. Er werd gestart met het opschonen van de composthoop, maar de vervuiling 

hiervan blijft een aandachtspunt. 

Educatie 
 Sinds maart 2013 organiseren wij op de BuurtBoerderij 

kleuterlessen voor de groepen 1, 2 en 3 van het 

basisonderwijs. Deze leuke en leerzame lessen zijn opgezet 

door een aantal vrijwilligers van onze werkgroep Educatie. 

Ze worden gegeven door een speciaal opgeleide vrijwilliger 

van De Nijkamphoeve. Tijdens de lessen leren de kinderen 

welke dieren er zoal op de boerderij wonen, wat dieren 

eten en hoe je met ze om moet gaan. Natuurlijk is er ook 

voldoende ruimte om de cavia’s te knuffelen, de geiten te 

borstelen en actief bezig te zijn op de boerderij. Om lekker aan de slag te gaan zijn er harkjes, 

bezempjes, kruiwagens en klompjes voor de kinderen. In de toekomst willen we ook lessen gaan 

verzorgen voor hogere groepen. De kosten voor de lessen zijn bewust laag gehouden. Deze 

bedragen 25 euro per les voor maximaal 25 kinderen. Per kind extra vragen we 1 euro per kind. In 

2014 hebben 4 scholen waarvan 13 onderbouwgroepen de lessen gevolgd. Met deze lessen 

genereren we ook weer wat inkomsten. Er zijn in 2014 geen lessen aan anderstalige vrouwen 

gegeven.  

“Onder de Linde” 
Het koffie- en theehuis ‘Onder de Linde’ is vanaf 15 maart 

weer open gegaan. Het blijkt in een behoefte te voorzien. 

Mede door de inzet van 25 vrijwilligers is het theehuis elke 

woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag open. Ook op 16 

andere middagen is het theehuis open geweest vanwege het 

goede weer. Ook de meeste feestdagen is het theehuis 

opengesteld. In 2014 hebben alle vrijwilligers een hygiëne 

cursus gevolgd. Er is een hygiëne map aanwezig die regelmatig 

wordt bijgewerkt. 

De verkochte artikelen als koffie, thee (6 verschillende smaken), limonade, ijs, tosti, pannenkoeken 

en koeken zijn in 2014 uitgebreid met zelfgemaakte taarten en cakes. Daarnaast worden er via het 

theehuis ook spullen verkocht die op de boerderij worden verbouwd zoals eieren, kruiden, groenten 

zoals courgettes, bonen en pompoenen. De omzet was € 7.331,04. De afdracht aan de stichting was 

€ 5.403,26. Dit is bijna drie keer zoveel als in 2013. Een fantastisch resultaat van een heel betrokken 

en enthousiaste groep vrijwilligers. 
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Andere initiatieven 
In 2014 zijn we doorgegaan met het inzamelen van vet. Hierin waren we succesvol. Landelijk gezien 

stonden we van de kinderboerderijen op de vierde plaats met een totaal van 640 kg aan ingezameld 

vet.  

Ook zijn er het afgelopen jaar voor WeCycle kapotte elektrische apparaten ingezameld. 

In 2014 zijn we als stichting ook begonnen om strooizout beschikbaar te stellen. Helaas konden we 

hierbij niet rekenen op de steun van de gemeente. De aanschaf van het strooizout werd daarom 

door de stichting zelf bekostigd. 

Publiciteit 
Communicatie is voor een stichting als de Vrienden van De Nijkamphoeve van levensbelang. Continu 

moet er aandacht zijn voor de communicatie met de omgeving, de doelgroepen, de donateurs en de 

sponsors en niet te vergeten de overheidsinstanties. 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 zorgdragen voor een coöperatieve sfeer tussen de stichting en doelgroepen, 

bij te dragen aan het kweken van draagvlak en een positief imago voor De Nijkamphoeve. 

Op basis van het communicatieplan is publiciteit en communicatie uitgevoerd. 

 

2014 was een jaar met vele activiteiten en persmomenten. Onderstaand een overzicht van 

activiteiten in het kader van PR en communicatie.  

Persberichten 

In totaal werden er in 2014 vijftien persberichten verzonden. De onderwerpen waren o.a.:  

 NL doet op De Nijkamphoeve. Dit leverde een prachtige plaatsing op in het AD en in een 
aantal lokale kranten.  

 Het bezoek van een afvaardiging van mensen uit Hoogland die een Koningslinde kwamen 
plaatsen n.a.v. van een eerdere gebeurtenis van 40 jaar geleden. Dit leverde een leuk item 
op bij de lokale omroep in Den Haag en een aantal krantenartikelen. 

 Het Schaapsscheerdersfeest.  

 De opening van onze opgeknapte knuffelweide door wethouder Ingrid van Engelshoven en 
cliënten van MiddIn. Artikel met foto o.a. in het AD. 

 Onthulling van de Minibieb door Corry den Hollander die de beschildering op zich nam.  

 Uitreiking van de cheque van de sponsoractie door CB Leyenburg aan onze voorzitter. 

 Oproep voor items voor de veiling tijdens op de Open Dag. Dit had tot gevolg dat we werden 
overstelpt met spullen voor de veiling. 
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 De griezeltocht in samenwerking met scouting PéPé en stichting MOOI in het kader van 
Halloween. 

Omdat de persberichten aan de Zuidwesterkrant een bijna gegarandeerde plaatsing op leveren 

worden deze niet speciaal genoemd. Plaatsing in De Posthoorn en het AD zijn minder 

vanzelfsprekend, evenals uitzendingen op de lokale omroep. Deze zijn daarom hierboven vermeld.  

Artikelen 

Op regelmatige basis werd een artikel aangeleverd aan Houtwijk Nieuws, de periodiek van Houtwijk 

Beraad. In de wijkkrant van wijkvereniging Leyenburg werd een oproep gedaan voor een vrijwilliger 

voor de administratie en voor de kruidentuin. Dit leverde ons Joyce van Delden op als inmiddels zeer 

betrokken secretaresse.  

Flyers 

Voor de burendag in Verpleeghuis Houtwijk werd een flyer gemaakt om de bezoekers te informeren 

over de vele activiteiten en mogelijkheden tot vrijwilligerswerk of financiële steun. 

Bijzonder dit jaar was ook dat de Haringparty van het ZKD bij onze boerderij werd gehouden. Een 

mooie manier om onze boerderij nog beter onder de aandacht te brengen van de leden van het ZKD  

en hun relaties. Speciaal voor het lidmaatschap van het ZKD werd een flyer gemaakt over de 

sponsormogelijkheden aan De Nijkamphoeve. De aanwezigen werden na afloop verblijd met een 

presentje van de BuurtBoerderij. 

Een nieuwe activiteit op De Nijkamphoeve zijn de bijenkasten. Ed Smits, de initiatiefnemer, wordt 

inmiddels ondersteund door Soet Huybregts. Zij brengen met veel enthousiasme het belang van een 

gezonde bijenstand onder de aandacht. Om sponsors te werven voor de inmiddels gebouwde 

bijenstal werd door Ed Smits een speciale flyer ontwikkeld.  

Nieuwsbrieven 

Naast persberichten waren er ook de Nieuwsbrieven die zowel in digitale als papieren versie 

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

2014 brachten we ook voor het eerst drie speciale vrijwilligers nieuwsbrieven uit om zo de 

vrijwilligers beter te informeren over en te betrekken bij alle activiteiten op de boerderij.  

Presentatie 

De Nijkamphoeve mocht in de persoon van Joop van der Waart in december een presentatie geven 

voor alle leden van het ZKD tijdens de feestelijke kerstborrel. Dit leverde vele positieve reacties op.  

Standjes op markten of bij bedrijven 

Op diverse plaatsen was De Nijkamphoeve aanwezig met een stand, zoals tijdens de Kerstmarkt in 

Houthaghe, op de Leyweg en bij Gamma/Bouwmaat.  
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Social Media 

Dankzij de vele berichten op Facebook groeide het aantal volgers tot bijna 400, maar het bereik was 

groter omdat vele berichten gedeeld werden. Facebook is zo een belangrijk communicatiemiddel 

voor De Nijkamphoeve.  

Voor de website van De Nijkamphoeve wordt al langere tijd gezocht naar een webbeheerder maar 

deze is helaas nog niet gevonden. Probleem is onder meer dat de website een ingewikkelde lay-out 

heeft waardoor we niet alle inhoud kunnen aanpassen. Dit blijft een punt van aandacht. De website 

wordt daardoor op onregelmatige basis aangepast.  

Een ander communicatiemiddel is Twitter. Dit wordt met wat minder regelmaat ingezet maar ook 

door mensen buiten de werkgroep communicatie worden wel eens berichten geplaatst zoals door 

Andreas Dijk die ook een paar keer mooie artikelen over de boerderij plaatste op de website Den 

Haag Direct, zoals over de Minibieb.  

Externe PR 

Heel blij was De Nijkamphoeve met de positieve PR van Laura Vols die 

zich tijdens de CPC-loop voor onze boerderij liet sponsoren en via 

haar actie met Just Giving het mooie bedrag van € 555 wist op te 

halen.  

Onze ambassadeur Bas Muijs was weer aanwezig tijdens de veiling bij 

de Open Dag en draagt altijd bij aan positieve PR. Zo twittert hij 

regelmatig over onze boerderij. 

Al met al kunnen we constateren dat het heel goed gaat met de 

naamsbekendheid van De Nijkamphoeve en dat de vele publiciteit er 

ook steeds meer toe leidt dat bijzondere initiatieven en evenementen 

op ons af komen in plaats van dat we er zelf achteraan moeten. Dat is 

een grote winst en een uitdaging voor de werkgroep PR en Communicatie om dit succes in 2015 

verder uit te bouwen. 

Externe contacten 
Ook in 2014 konden wij rekenen op onze trouwe sponsors. 

ESSO ZUIDERPARK, RF SYSTEMS, GAMMA, WIJLING ASSURANTIËN, MEMENTO MORI, MEESTERS 

MAKELAAR, WAUBEN CONSTRUCTIES, HAGA ZIEKENHUIS, HWW ZORG HOUTWIJK, B.V. ‘T KLEINE 

HOUT, B.V. CENTRAAL WONEN HOUTWIJK, K-RENTOOLS, BOUWMAAT, MUSTERD 

SCHILDERSBEDRIJF, WIBU EN HONDENSPORT HAAGLANDEN. 

Fonds 1818, de NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind), het Protestants 

Steunfonds, Rabobank Stimuleringsfonds en het Stadsdeel Escamp maakten het met hun 

subsidiebijdragen mogelijk dat grotere projecten uitgevoerd konden worden. 
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Voor de kinderen werd door schadebedrijf WIBU het 

speelwerktuig de koe gratis gerestaureerd. WIBU werd tevens 

een nieuwe sponsor. 

Groene klussen, die wij zelf niet kunnen doen, worden door 

OMNIGROEN vakkundig uitgevoerd. 

De Johan de Witt Groep ondersteunt de boerderij door te 

bemiddelen bij stage projecten. Zo verrichtten bijvoorbeeld 

leerlingen en hun begeleider van de school De Einder allerlei klussen (het verven van de boerderij, 

ezelstal en meubilair). 

Leerlingen van het Wellantcollege en Lentiz scholengemeenschap hebben bij ons hun stage gelopen. 

Van diverse scholen voor voortgezet onderwijs hebben wij leerlingen een maatschappelijke stage 

aan kunnen bieden. 

Cliënten en hun begeleider van MIDDIN hielpen ons om de weiden schoon te houden. Voor het 

beheer van de boerderij en de verzorging van de dieren en het tuinencomplex, waaronder de 

kruidentuin, worden wij geholpen door cliënten van REAKT. 

Zonder een goede medische verzorging van de dieren kan een kinderboerderij niet bestaan. Wij 

prijzen ons gelukkig dat ook in 2014 dierenarts Dirk Becking met zijn dierenkliniek de Vogelkelder de 

medische zorg voor onze dieren op zich heeft genomen. De samenwerking tussen onze beheerders 

en  de dierenartsen Marian Mensink en Fenja Blaauw is ook in 2014 optimaal geweest. 

De Christelijke Basisschool Leyenburg zette zich tijdens 

haar goede doelenweek volledig in voor De 

Nijkamphoeve. Het resultaat was fantastisch, ruim € 

2.500. Wij zijn de leerlingen en het onderwijzend 

personeel dankbaar voor hun geweldige inzet bij al hun 

activiteiten voor De Nijkamphoeve. Van dit bedrag 

wordt een onderkomen gebouwd voor onze varkens 

Jut en Jul en één van de ezels wordt voor een jaar 

gesponsord. 

In 2014 hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van het gratis lidmaatschap van de 

belangenvereniging ZKD (bedrijventerrein Zichtenburg, Kerketuinen en Dekkershoek). Tijdens hun 

eindejaarsbijeenkomst boden zij ons de mogelijkheid een presentatie te geven over De 

Nijkamphoeve. Dit leverde een aantal veelbelovende nieuwe contacten op. 

Binnen de Stichting Ondernemende Kinderboerderijen werken wij samen met kinderboerderijen uit 

onze regio. Op netwerkwerk bijeenkomsten wordt informatie uitgewisseld en worden gezamenlijke 

activiteiten opgezet. 
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De Nijkamphoeve werkt samen met dierenambulance Den Haag en kleindieren centrum het 

Knaaghof.      

Fonds 1818 is een trouwe steun en toeverlaat voor De Nijkamphoeve. Zo ontvingen we in 2014 

dankzij hen een minibieb die door Corry den Hollander werd beschilderd en door haar op de 

donateursdag werd onthuld. Ook zorgde Fonds 1818 voor een AED-apparaat en de bijbehorende 

scholing voor onze beheerders. Een veilig idee voor de bezoekers van onze boerderij.    

Interne organisatie 
Het bestuur bestaat uit 6 personen en wordt ondersteund door een vrijwilliger die de notulen 

verzorgt van de vergadering en de digitale archivering voor haar rekening neemt. Het bestuur is 11 

keer bij elkaar geweest.  

 

Naast de voorzitter kent het bestuur een secretaris en een penningmeester en 3 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 Activiteiten zorgt voor het organiseren van 

boerderijlessen en activiteiten zoals het schaapscheerdersfeest, de boerenmarkt, de open dag en 

het Sinterklaasfeest. 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 50 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. Twee (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 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. 
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Financiën 
De stichting ontvangt zijn inkomsten voor de exploitatie uit donaties, adopties, sponsoring en 

opbrengsten vanuit het theehuis en vanuit de activiteiten. Voor 2014 was een bedrag begroot van € 

36.000.  

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 € 30.000. De opbrengst was € 42.000. 

De belangrijkste kostenposten voor de boerderij zijn: 

• Dierenverzorging   € 10.500 

• Huisvesting en onderhoud  €   6.500 

• Organisatie en promotie  €   4.500. 

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

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

onderhoud verder in te lopen en de zolder uit te breiden inclusief een vaste trap. Tevens wordt een 

reservering gepleegd voor een mogelijke uitbreiding van de BuurtBoerderij op langere termijn. 

De jaarrekening voor 2015 is opgesteld en goedgekeurd door het bestuur op 31 maart 2015. 

Conclusie en Aanbevelingen 
Verheugend is het feit dat de bezoekersaantallen met sprongen omhoog zijn gegaan in 2014. Het 

Theehuis ‘Onder de Linde’ draaide een geweldig seizoen. Alle volkstuintjes waren weer verhuurd. Dit 

alles kon alleen maar plaatsvinden door de geweldige inzet van al onze vrijwilligers. Samen met de 

dierenartsen Marian Mensink, Fenja Blaauw en onze beheerders hebben onze dieren de juiste 

medische verzorging gekregen. De financiële ondersteuning  voor al deze activiteiten van sponsoren, 

donateurs, fondsen en adoptie ouders maakte het mogelijk dat wij ook in 2014 de boerderij open 

konden houden. Door zuinig en zorgvuldig met deze gelden om te gaan zien wij de toekomst 

rooskleurig tegemoet. 

Een goede en aantrekkelijke programmering voor alle leeftijden blijft onze doelstelling om 

bezoekers, sponsors en donateurs voor langere tijd aan ons te binden. Via onze website en 

nieuwsbrieven proberen wij zoveel mogelijk mensen kennis te laten nemen van die activiteiten. 

Toch moet er aan een aantal zaken gewerkt worden. De druk op de kleine groep vrijwilligers moet 

worden verminderd. De donateurs nemen in aantal af. Er zal een doelgerichte actie moeten worden 

ondernomen om het aantal donateurs te laten toenemen. De sponsorwerving dient continue 

aandacht te krijgen.  
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Kortom, het blijft zaak voor de Stichting Vrienden van De Nijkamphoeve om niet te verslappen en 

met al onze inzet en innovatief vermogen de boerderij open te houden voor de buurt en al onze 

andere bezoekers. 


