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Het verschil tussen mensen en dieren is dat dieren naar de stem van hun
instinct luisteren en mensen niet naar de stem van hun verstand.

Cees Buddingh
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JAARVERSLAG	2013

Voorwoord
In 2013 hebben 18.000 bezoekers de boerderij bezocht, de volkstuintjes bewerkt,
aan de educatieve activiteiten meegedaan en onze bijzondere dagen zoals het
schaapscheerfeest, de boerendag, de zomeractiviteiten, de open dag met veiling,
dierendag en het sinterklaasfeest bezocht.
Het geeft aan dat de BuurtBoerderij De Nijkamphoeve in een behoefte voorziet.
Door de vele vrijwilligers en door de donaties en sponsoring van de mensen die ons
een warm hart toedragen, kunnen we ervoor zorgen dat de BuurtBoerderij zes
dagen in de week open blijft en voor iedereen een laagdrempelige kinderboerderij is
waar jong en oud zich kan vermaken.
Ons motto “Het is goed toeven bij de Nijkamphoeve” kreeg een extra impuls toen in
maart het Koffie- en Theehuis werd geopend. Onder leiding van Adri van der Zwan
startte een enthousiaste  groep vrijwilligers op woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag  met de exploitatie van dit Koffie- en Theehuis, wat later in het jaar
de naam “Onder de Linde” kreeg.

Er hebben in 2013 een aantal zaken plaatsgevonden die voor de BuurtBoerderij van
belang zijn voor haar voortbestaan. Zo zijn we een leerwerkbedrijf geworden
(Aequor) voor de opleiding dierverzorging en groene sector. Ook zijn we van
dierenarts veranderd en worden we nu ondersteund door dierenarts Dirk Becking en
zijn team. Deze samenwerking  bracht ons ook een nieuwe sponsor:  Dierenkliniek de
Vogelkelder. Tevens zijn we onbetaald lid geworden van de bedrijvenvereniging ZKD
(Zichtenburg Kerketuinen Dekkershoek). Hierdoor kunnen we onze contacten met de
bedrijven aldaar verstevigen.
Door subsidies van de gemeente, Fonds 1818, de NSGK, het Protestants Steunfonds
en het Rabobank Stimuleringsfonds kunnen we ook de BuurtBoerderij verbeteren en
uitbreiden. Zo zijn we begonnen met de herinrichting van de knuffelweide en de
bouw van een nieuwe hooischuur.

In 2014 gaan wij op de zelfde voet verder. De knuffelweide zal dan gerenoveerd zijn.
Nieuwe activiteiten worden opgezet en de gezellige laagdrempeligheid  zal u zeker
weer aanspreken. U bent van harte welkom. Tot ziens op de boerderij

Joop van der Waart, Voorzitter Stichting Vrienden van de Nijkamphoeve
11 maart 2014 p/a Architect Berlagelaan 110

2552 ZC Den Haag
www.nijkamphoeve.nl
info@nijkamphoeve.nl
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Activiteiten

Verzorging van de dieren
De belangrijkste taak op onze boerderij
is het verzorgen en voeren van de
dieren. Dit vraagt veel liefde en geduld
van de beheerders en assistent
beheerders.

Regelmatig zijn de hoeven bekapt van
zowel de ezels als de geiten en schapen.
De dieren zijn ingeënt tegen Q koorts
en andere besmettelijke ziekten. 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:

• Onvoldoende deskundigheid bij onze beheerders bij het aflammeren.
• Onvoldoende 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 geiten- en
schapenleenlammetjes. De bruine leghenkuikens zijn voorspoedig opgegroeid en
hebben een permanente plek in een van onze kippenrennen gekregen. Het was voor
de bezoekers erg leuk en leerzaam om te zien hoe snel het groeiproces van de
kuikens ging.

Met de lammeren hadden wij minder geluk. Na een week of 2 openbaarde zich het
zeer besmettelijke zere bekjes virus. Ondanks quarantaine maatregelen was het
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.
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Halverwege het jaar is om praktische redenen gekozen voor een andere
dierenartspraktijk: het huisdierenziekenhuis. Deze grote praktijk heeft een vestiging
in de Vogelkelder welke op steenworp afstand ligt van de boerderij. Hierdoor is het
voor ons makkelijker 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. Wij zijn erg blij
met deze nieuwe samenwerking. 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. Deze
samenwerking heeft ook geresulteerd in het aantrekken van een nieuwe hoefsmid
voor de ezels.

Minstens een half jaar hebben de ezels gesukkeld met een schimmelinfectie in de
hoefjes. Dit is een oud en telkens terugkerend probleem bij ezels. De aanpak van
onze nieuwe hoefsmid heeft na 3x bekappen en het aanmeten van speciale
ezelschoenen die worden gebruikt bij de wandelingen een bijzonder goed resultaat.

In het geiten- en schapen bestand zijn het afgelopen jaar geen wijzigingen geweest.
Des te meer verloop was er bij de cavia’s en de konijnen. Onze cavia’s en konijnen
zijn allen afkomstig uit knaagdierenopvangcentra. Dit is een bewuste keuze: door
impulsaankopen zitten deze centra tjokvol met afgestane huisdieren. Van sommige
dieren is dan ook de leeftijd niet bekend. De konijnen en cavia’s van wie we
afgelopen jaar afscheid moesten nemen zijn allen door een ongeneeslijke ziekte of
aandoening dan wel ouderdom overleden. Er is gestreefd naar zo spoedig mogelijke
aanvulling van onze knaagdieren in goed overleg en samenwerking met de

Dierenambulance en Het Knaaghof.

In november is onze eenzame witte gans Jozefien
op datingvakantie naar Akka’s ganzenparadijs in
Drenthe gegaan. Begin december konden wij haar
met partner Jozef weer ophalen zodat ze nu
samen in de wei van De Nijkamphoeve
rondscharrelen.
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Huidige stand veestapel:

• 2 Ezels
• 7 Schapen, 1 zwartbles, 3 melkschapen, 3 heideschapen
• 6 Geiten, 2 bonte, 2 toggenburger, 1 nubische, 1 melkgeit
• 5 Konijnen
• 4 Cavia’s
• 21 Kippen, 8 bruine leghen, 3 hollandse hoen, 2 kriel, 3 barnevelders, 5

brahma’s
• 1 Kat
• 2 Ganzen

Onderhoud accommodatie
De boerderij met alle opstallen, de grond en het groen vraagt veel onderhoud. In
2013 is er dan ook druk gewerkt aan de boerderij om alles in goede staat houden.
Met hulp van leerlingen van de Johan de Witt scholengroep is het hekwerk
geschilderd en zijn in de boerderij diverse schilderklussen gedaan. Door verschillende
vrijwilligers is er gewerkt aan een betere beveiliging van de boerderij. Na twee
inbraken en een poging tot inbraak zijn de sloten versterkt en zijn extra buitenlichten
geplaatst.

Er is een start gemaakt met het opnieuw inrichten van de
knuffelweide. Dit was hard nodig omdat de banken versleten
waren, het regenwater in de wei bleef staan en de
speelwerktuigen waren afgekeurd. Door subsidies van de
NSGK, fonds 1818, het Protestants Steunfonds en de gemeente
is de stichting in staat om deze herinrichting ter hand te
nemen. De kosten zijn geraamd op € 30.250,00. De
werkzaamheden zijn gestart in november en zullen naar
verwachting in mei 2014 zijn afgerond.

Er is in november ook een start gemaakt met de bouw van een hooischuur achter de
oude ezelstal. Door deze schuur hoeft het hooi niet meer op de zolder van de
boerderij opgeslagen te worden en kunnen daar andere activiteiten worden gedaan.

De hooischuur wordt 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
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het HAGA ziekenhuis. De hooischuur wordt in januari geplaatst.

Activiteiten

Kinderrommelmarkt
Doel: meer bekendheid genereren voor de boerderij. Er werd een
kinderrommelmarkt georganiseerd, waarbij de kinderen op kleedjes gezeten hun
spullen konden verkopen. Het was gezellig en de markt werd druk bezocht.

Schaapscheerfeest:
doel: aandacht vragen voor het werk op de boerderij. De schapen werden geschoren
en daarnaast konden spelletjes worden gedaan o.a. lammetje prik, schaapscheren
met scheerschuim en schilderijtjes maken. Er waren dames aan het wolspinnen,
breien en vilten. Het was een zeer geslaagd feest met ongeveer 450 bezoekers.

Boerendag
Doel: bekendheid genereren en de tradities van
vroeger levend houden. De Boerendag werd 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.

Zomeractiviteiten:
doel: zorgen voor een leuke vakantiemiddag. Activiteiten waren onder meer
knutselen, een speurtocht, een bingo 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. Er waren kramen met
informatie over de Stichting, een imker die liet zien hoe honing werd bereid en een
kraam met informatie over duurzaamheid. Voor de kinderen was er een poppenkast
en een grabbelton. Ook waren er verschillende spelletjes en kon er op een paard
gereden worden. Ruim 200 donateurs en kinderen hebben de dag bezocht.
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Open dag en een veiling.
De open dag werd samen met de scouting PéPé georganiseerd. Er was veel
belangstelling voor de veiling van allerlei spullen en museumkaarten, beschikbaar
gesteld door sponsors en particulieren. De veilingmeester was onze ambassadeur
Bas Muijs met als aangever onze voorzitter Joop van der Waart. Het leverde ons een
bedrag van € 800,00 op. De pannenkoeken vonden gretig aftrek. Ook de scouting
kreeg veel aandacht. Helaas waren er weinig kinderen omdat er veel activiteiten
waren in de buurt. Ca. 300 bezoekers bezochten de open dag. De gemeente heeft de
open dag gesubsidieerd met een bedrag van € 600,00.

Dierendag
Doel: belangstelling oproepen voor de dieren. De dieren kregen een lopend
dierenbuffet, de kinderen konden een dierendoosje knutselen of een groentetaartje
maken. Ook was er een tafel met rommelmarktspullen, waar aardig verkocht werd.

Sinterklaasfeest
doel: kinderen uit de buurt een leuke
sinterklaasmiddag bezorgen. De
sinterklaasactiviteiten waren taaitaai-poppen
versieren, kruidnootjes bakken, pietjeprik en een
bezoek van de Goedheiligman met 3 Pieten. 19
Kinderen hebben een bezoek aan Sinterklaas
gebracht. Alle kinderen kregen een kadootje.

Eindejaarsreceptie
doel: het bevorderen van de saamhorigheid van de vrijwilligers binnen de
BuurtBoerderij, door hen uit te nodigen voor een borrel en een loterij. Tevens gold
de borrel als bedankje voor de verrichte werkzaamheden. De uitnodiging werd door
de aanwezigen zeer op prijs gesteld. 35 Vrijwilligers waren aanwezig. Voor alle
vrijwilligers was er een kado, waarvoor vele winkeliers uit de omgeving belangeloos
iets beschikbaar stelden.

Helaas waren er niet altijd genoeg helpende handen voor de verschillende
activiteiten, maar door de inspanningen van de aanwezige vrijwilligers zijn de
activiteiten altijd succesvol geweest.

Tuinen
Bij  het verhuren van de hobbytuinen is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de
regels en voorwaarden die door de gemeente worden gehanteerd. Alleen hebben
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wij er als  Stichting voor gekozen om de tuintjes het hele jaar door te verhuren met
stilzwijgende verlenging, tenzij vooraf schriftelijk is opgezegd. Door de grote vraag
naar tuintjes is besloten om het stuk grond achter de hobbykas eveneens op te delen
in kavels van 25 m2. Van de 96 kavels die uitgegeven kunnen worden zijn er 92
verhuurd.

Om de huurders van dienst te kunnen zijn is tuingereedschap aangeschaft. Verder is
er een blokhut geplaatst om het gereedschap op te bergen. Zowel het toegangshek
als de blokhut zijn beveiligd met een cijferslot. De code van het cijferslot wordt
jaarlijks gewijzigd.

Omdat er klachten waren over diefstal zal 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.

Een aandachtspunt is de vervuiling van de composthoop en het ontbreken van een
container voor restafval.

Educatie
Sinds maart 2013 organiseren wij op de

BuurtBoerderij weer 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. Voor
de aanschaf hiervan hebben wij een donatie ontvangen van Nationale Nederlanden.
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 2013 hebben 3
scholen met in totaal 12 onderbouwgroepen de lessen gevolgd. Met deze lessen
genereren we ook weer wat inkomsten.
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Er zijn in het kader van de integratie ook een aantal lessen aan anderstalige vrouwen
gegeven.

“Onder de Linde”
Het koffie- en theehuis “Onder de Linde” is in maart open gegaan. Het bleek in een
behoefte te voorzien. Mede door de inzet van vele vrijwilligers kon het theehuis elke
woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag open zijn. In 2014 wordt de exploitatie
voortgezet en wordt het aanbod voor jong en oud verder uitgebreid.

Andere initiatieven
In 2013 zijn we gestart met het inzamelen van vet en het innemen van kapotte
elektrische apparaten (Wecycle).

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.
In 2013 zijn de betrokkenen bij de BuurtBoerderij via nieuwsbrieven geïnformeerd
over het wel en wee van de dieren en de activiteiten op de boerderij. Tweemaal is
dat gebeurd in de vorm van een papieren nieuwsbrief die ook in ruime oplage is
verspreid en via de mail is toegezonden. Daarnaast zijn er zeven digitale
nieuwsbrieven verstuurd.

Zowel de traditionele als de digitale communicatiemiddelen hebben goed
gefunctioneerd. Op de website, Facebook en de digitale nieuwsbrief zijn veel
positieve reacties binnengekomen. Het gebruik van Twitter mag wel wat worden
geïntensiveerd.
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Na toetreding tot de bedrijvenvereniging van
ZKD hebben we ons op hun jaarbijeenkomst
kunnen presenteren. Ook op andere
manieren hebben we de contacten met de
sponsors onderhouden. Zo is in het voorjaar
een sponsorbord geplaatst met daarop de
logo’s van de sponsoren. De communicatie
met de sponsors verdient nog wel wat

aandacht. Hier moet een meer persoonlijke benadering worden gezocht om
sponsors blijvend aan ons te verbinden. In 2014 worden de bedrijven van
bedrijvenvereniging ZKD nogmaals actief bezocht.
In 2013 is er verder gewerkt aan het maken van communicatiemiddelen. Zo is er een
folder geproduceerd en zijn er visitekaartjes gemaakt. Aan de beheerders zijn vesten
uitgedeeld met daarop vermeld het logo en de website. Om de ingang van de
boerderij vanaf de weg te markeren, is er een vlag geplaatst met het beeldmerk van
onze boerderij. Als laatste uiting zijn stickers gemaakt. Dit alles om de
naamsbekendheid van de BuurtBoerderij te verbeteren.

De contacten met de geschreven pers zijn uitstekend. In de lokale bladen wordt ruim
aandacht besteed aan de BuurtBoerderij. Er is een column in het wijkblad van
Houtwijk en ook in het blad van wijkvereniging Leyenburg hebben we diverse malen
gestaan. De stukjes die we aanleveren bij de verschillende bladen worden trouw
geplaatst. Ook op de televisie is aandacht aan onze boerderij gegeven. Door Hart van
Nederland van SBS 6 is een item gemaakt over de succesvolle zoektocht naar een
partner van onze gans Jozefien.

Om de persoonlijke contacten met de vrijwilligers, donateurs en sponsors op peil te
houden worden bijeenkomsten georganiseerd als een eindejaarsreceptie, een
donateursdag en een sponsorbijeenkomst.
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Externe contacten
Ook in 2013 konden wij rekenen op onze sponsors:

Esso Zuiderpark; RF Systems; GAMMA; Wijling Assurantiën; Meesters Makelaars;
Wauben Constructies; HAGA Ziekenhuis; HWV Zorg Houtwijk; Daniël Design; B.V. ’t
Kleine Hout, B.V. Centraal Wonen Houtwijk en Hondensport Haaglanden.

Fonds 1818, de NSGK (Nederlandse stichting voor het Gehandicapte kind), het
Protestants Steunfonds en de gemeente maakten het met hun subsidiebijdragen
mogelijk dat er eind 2013 kon worden begonnen aan het herstel van onze
knuffelweide, het plaatsen van nieuwe speeltoestellen (ook geschikt voor kinderen
met een handicap) en banken.

Groene klussen, die wij zelf niet kunnen doen worden door Omnigroen vakkundig
uitgevoerd.

In januari verleende AEQUOR  ons de officiële erkenning van leerwerkbedrijf voor de
opleiding dierverzorging en groene sector. Daardoor kwamen stagiaires van het
Wellant College en Lentiz Outdoor bij ons hun stageperiode doorbrengen. Dit is
tevens een welkome aanvulling op ons vrijwilligersbestand.

De scholengroep Johan de Witt ondersteunt de boerderij door leerlingen en hun
begeleiders allerlei klussen (denk aan verven van de boerderij, bestraten en een
betonnen vloer aanleggen voor de nieuwe ezelstal) te laten verrichten. Ook vanuit
het Mondriaan College hebben wij stagiaires mogen begroeten en tenslotte hebben
leerlingen van diverse scholen voor voortgezet onderwijs hun maatschappelijke
stage bij ons kunnen verrichten.

Medewerkers van MIDDIN  helpen ons om de weiden schoon te houden. Voor het
beheer van de boerderij en de verzorging van de dieren en het tuinencomplex
werken wij samen met medewerkers van REAKT.

Zonder een goede medische verzorging kan een kinderboerderij niet bestaan. Wij
prijzen ons gelukkig dat in 2013 dierenarts Dirk Becking met zijn dierenkliniek
Leyweg de medische zorg voor onze dieren op zich heeft genomen. De inzet van de
dierenartsen Marian Mensink en Fenja Blaauw mag niet onvermeld blijven.

De Montessori school Houtwijk zette haar Goede Doelen week volledig in voor de
Nijkamphoeve. Dit leverde naast prachtige kunstwerken een cheque op met een
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waarde van € 2.000,--. Wij zijn de leerlingen en hun leraren dankbaar voor hun
geweldige inzet bij al hun activiteiten voor de Nijkamphoeve.

Van de belangenvereniging ZKD (bedrijventerrein
Zichtenburg, Kerketuinen en Dekkershoek) kregen
wij een gratis lidmaatschap aangeboden. Wij gaan
hiervan intensief gebruik maken om de
Nijkamphoeve bij de bedrijven te promoten en
hopen daardoor meer sponsors aan ons te
kunnen binden. Tevens mochten wij de Haegsche
Duym (€ 750,00) in ontvangst nemen als

waardering voor ons werk.

Verder zijn we een samenwerking aangegaan met de Stichting Ondernemende
Kinderboerderijen (SOK). Hier wordt informatie uitgewisseld en worden regelmatig
netwerkbijeenkomsten gehouden. We werken ook samen met de Dierenambulance
en het Knaaghof. Via deze twee organisaties proberen wij ons bestand van kleinvee
op peil te houden.

Samen met de Scoutinggroep PéPé en de gemeente Den Haag zijn wij een
haalbaarheidsonderzoek gestart om te onderzoeken of een aanbouw aan de
boerderij financieel mogelijk is. Dit moet een multifunctionele ruimte worden waar
PéPé een eigen ruimte in krijgt.

Notariskantoor Heemskerk & Feijen heeft ons ook in 2013 belangeloos bijgestaan in
zaken die de overdracht vanuit de gemeente aan onze stichting konden
bespoedigen.

Interne organisatie
Het bestuur bestaat thans uit 6 personen en heeft ondersteuning gekregen in de
vorm van 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 4
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 educatielessen en
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activiteiten zoals het schaapscheerfeest, de boerenmarkt, de open dag en het
Sinterklaasfeest. De werkgroep Dierenwelzijn zorgt voor de gezondheid van de
dieren en beziet 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 samen met de bestuursleden bezig met
de verzorging en het voeden van de dieren. Daarnaast zijn er vrijwilligers die zich
vooral 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 grafisch vormgever die zorgt voor de
communicatie uitingen zoals de website, de (digitale) nieuwsbrieven en folders etc.
Ook is er een vrijwilliger die ons helpt met het werven van subsidies en sponsors.
Twee (oud) onderwijzeressen maken voor de stichting milieulessen 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 levert 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.

Financiën
De stichting ontvangt zijn inkomsten voor de exploitatie uit donaties, adopties en
sponsoring. De begroting voor 2013 was begroot op € 41.000,00.

De opbrengsten waren echter maar € 35.000,00. Dit zou niet genoeg zijn, maar 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
gehouden. De exploitatiekosten waren € 23.500,00.

De belangrijkste kostenposten voor de boerderij zijn:
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• Dierenverzorging € 10.000,00
• Huisvesting en onderhoud €   8.000,00
• Organisatie en promotie € 3.500,00

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 de
renovatie van de knuffelweide mede te kunnen financieren en om de uitbreiding van
de ezelstal mogelijk te maken. Deze werkzaamheden zijn beiden gestart aan het
einde van 2013. De kosten voor het opknappen van de knuffelweide worden
geraamd op € 30.250,00 en de bouw van de hooischuur is begroot op € 10.000,00.

Voor de knuffelweide ontvangt de stichting subsidies voor een bedrag van €
21.000,00 van Fonds 1818, de NSGK, het Protestants Steunfonds en de gemeente.
Voor de hooischuur wordt een subsidie ontvangen van € 5.000,00 van het Rabobank
Stimuleringsfonds. De overige kosten worden gedragen door de stichting.

De jaarrekening voor 2013 is opgesteld en goedgekeurd door het bestuur op 2 april
2014.

Conclusie en Aanbevelingen
De inzet van alle vrijwilligers, de binnengekomen donaties en de opbrengsten van
het theehuis en de verhuurde tuinen, naast de sponsorbijdragen  zorgen ervoor dat
het bestuur de toekomst met optimisme tegemoet ziet. Toch zullen wij in 2014
opnieuw activiteiten moeten ontplooien om het ietwat teruggelopen aantal
donateurs uit te breiden. Datzelfde geldt voor het sponsorbestand dat hoog nodig
uitbreiding nodig heeft.

Voor  de dagelijkse verzorging van de dieren en de openstelling van de boerderij
dienen wij nieuwe vrijwilligers te vinden om de huidige vrijwilligers niet te
overbelasten.

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.

Ook in 2014 zullen wij er niet aan ontkomen om bij fondsen zoals Fonds 1818 en de
NSGK  onderbouwde financiële steun te vragen. In een tijd dat private, volledig door



18

vrijwilligers  beheerde, kinderboerderijen minder prioriteit bij de gemeente Den
Haag hebben, is het geweldig dat deze fondsen dit soort voorzieningen met hun
steun mede overeind kunnen houden. Tenslotte zullen wij naar nieuwe
financieringsmogelijkheden moeten zoeken, zoals crowdfunding via onze deelname
aan het platform JustGiving.


