
HET IS GOED TOEVEN
OP DE NIJKAMPHOEVE
Bovenstaande is het streven van onze stichting
de Vrienden van De Nijkamphoeve. In 2012
hebben wij de toenmalige stadsboerderij De
Nijkamphoeve overgenomen van de gemeente.
Hierdoor is voorkomen dat deze kinderboerderij
werd gesloten. Wij zijn heel blij dat dat is gelukt.
De boerderij is behouden voor de buurt en
functioneert duidelijk als ontmoetingsplek voor
volwassen buurtbewoners en hun (klein)
kinderen. Kinderen kunnen zo eenvoudig in
aanraking komen met de dieren in een mooie,
gezonde leefomgeving. BuurtBoerderij De
Nijkamphoeve ontvangt u graag. Kom genieten
van al de dieren en de mooie omgeving.

Hoe wordt dit betaald

Al de dieren hebben verzorging nodig en een
goed onderkomen. Dat kost geld. De stichting
krijgt geen subsidie van de gemeente en moet
dus zelf de broek op houden. Dat kunnen we
niet alleen, maar met de steun van donateurs
en sponsors moet het ons lukken om de
boerderij ook voor de komende jaren te
behouden voor de wijk en wijdere omgeving.
Word donateur en steun ons met een donatie.
Voor 35 euro helpt u ons al. Elk ander bedrag
is ook welkom. Voor de donateurs
organiseren wij jaarlijks een donateursdag.
Een gezellige dag met tal van activiteiten,
waarop wij u graag bijpraten over het wel en
wee van onze dieren en de boerderij. Wilt u
ons liever eenmalig steunen: elke bijdrage is
natuurlijk welkom.

Rekening NL22RABO0168774615 t.n.v.
Stichting Vrienden van De Nijkamphoeve
Den Haag.

Vergeet u niet uw adres en uw e-mailadres op
te geven, zodat wij u op de hoogte kunnen
houden van onze activiteiten.

Adopteer een dier!
U kunt ons financieel ook steunen door een
dier te adopteren. Voor elk dier is een bedrag
vastgesteld. Het is ook leuk om dit met een
groep (familie, bedrijf, collega's) te doen. Wij
kunnen hiervan voeding en verzorging (o.a.
de veearts) bekostigen. Op onze website
www.nijkamphoeve.nl kunt u zien welke
dieren u nog kunt adopteren.

Overigens, wij hebben een AMBI-status. U
kunt uw donatie/adoptie van de belasting
aftrekken.

De Nijkamphoeve
Escamplaan 1750
2547 HG Den Haag
tel. 070-3298873
e-mail: info@nijkamphoeve.nl
website: www.nijkamphoeve.nl

Openingstijden
Van 1 november tot 1 april:
dinsdag t/m zondag van 9:00-16:00 uur
Van 1 april tot 1 november:
dinsdag t/m zondag van 9:00-17:00 uur
Het theehuis Onder de Linde is van april t/m
oktober op woensdag, vrijdag, zaterdag en
zondag geopend van 12.00-16.30 uur
(behalve bij slecht weer).

Stichting Vrienden van De Nijkamphoeve
p/a Escamplaan 913
2547 DZ Den Haag
tel. 06-20029594
IBAN-rekening NL22RABO0168774615



Missie
Met veel vrijwilligers en met steun van
donateurs en sponsors beheren wij als stichting
de BuurtBoerderij met als missie:
wees een laagdrempelige, voor iedereen
toegankelijke BuurtBoerderij. Het dichterbij
brengen van het boerderijdier bij mensen, en
kinderen in het bijzonder, is voor ons erg
belangrijk. Daarnaast willen wij meer
bewustwording creëren voor natuur, milieu en
duurzaamheid in de eigen leefomgeving. Dit
doen we o.a. door natuur- en milieueducatie
aan zowel kinderen als volwassenen te geven.

Waar vindt u De Nijkamphoeve

De BuurtBoerderij ligt in het Florence
Nightingalepark nabij het HagaZiekenhuis
locatie Leyweg. De toegang is gelegen aan de
Escamplaan 1750.

Wat is er te zien en te beleven op
de BuurtBoerderij

Dieren
Onze boerderij heeft twee ezels die  regelmatig
gaan wandelen met kinderen of met de
bewoners van het verpleeghuis Houtwijk.
Verder hebben we acht geiten die veel
aandacht krijgen van ons maar ook van de
bezoekers. In de wei lopen nog eens acht
schapen. Aan kleinvee hebben we vier konijnen
die kunnen worden gevoerd en geknuffeld. Er
zijn ook cavia's die op woensdag- en
zondagmiddag onder begeleiding kunnen
worden geaaid door de kinderen. Daarnaast
hebben we nog 14 kippen van verschillende
rassen. Zo lopen er vier Brahmakippen en een
haan los in de knuffelweide. En dan hebben we
ook nog de boerderijkat en twee witte ganzen.
U bent met uw kinderen of kleinkinderen van
harte welkom om deze dieren te bewonderen
en te voeren. Let u daarbij wel op de
aangegeven ‘dieetregels’; zo is het voeren van
de ezels helaas niet toegestaan.

Activiteiten
Wij organiseren allerlei activiteiten zoals met
dierendag een lopend buffet voor de dieren.
Ook rond Sinterklaas en de Kerst zijn er
activiteiten voor de kinderen. In het voorjaar
wordt er een schaapscheerfeest gehouden.
Het zomerfeest organiseren wij in samen-
werking met het verpleeghuis Houtwijk. Verder
verzorgen wij educatieve lessen voor
schoolkinderen vanaf vier jaar.

Ontspanning
Bij de boerderij hoort ons theehuis Onder de
Linde met een gezellig terras, waar u bij goed
weer kunt genieten van een kopje koffie, een
kopje thee of een sapje met bijvoorbeeld gebak
of een tosti. Voor de kleinsten is er natuurlijk
limonade en ijs. In 2018 wordt er een nieuw
gebouw geplaatst inclusief  een cursusruimte
en een invalidentoilet. Hierdoor kunnen we nog
meer cursussen gaan aanbieden. De ruimte
kan ook worden gehuurd. Met het invalidentoilet
wordt de boerderij volledig toegankelijk voor
mensen met een beperking, wat natuurlijk past
in onze ambitie om een echte BuurtBoerderij
van de Toekomst te zijn.


