
Het afgelopen half jaar heeft
de corona crisis ook hard toe-
geslagen op De Nijkamphoe-
ve. Op 16 maart ging de
boerderij op slot en bleef dat
tot 22 juni. In het begin was
het moeilijk om voldoende
vrijwilligers bereid te vinden
om te komen werken. Dit
kwam vooral door de hoge
gemiddelde leeftijd van onze
vrijwilligers. Velen behoorde
tot de risico groepen die het
terecht onverstandig vonden

om te komen werken. Door een verhoogde inzet van de jeugdige vrijwilligers en
stagiair(e)s was het mogelijk de werkzaamheden voort te zetten. Er zijn in deze
periode ook nieuwe vrijwilligers geworven. Dit waren veelal mensen die (tijde-
lijk) werkloos waren door sluiting van hun bedrijf en wat om handen wilde heb-
ben. Hier hebben we dankbaar gebruik van gemaakt.
Doordat we in april het theehuis niet konden openen en de afgelopen maanden
geen activiteiten konden organiseren, kwamen er ook geen inkomsten binnen. Op
onze oproep om ons geldelijk te steunen is gelukkig massaal gereageerd. Het was
hartverwarmend om te zien dat vele buurtbewoners en bedrijven met ons meeleef-
de en spontaan hebben gedoneerd of in natura ons hebben gesteund. Ook de bij-
drage van het rijk en de steun vanuit de gemeente hebben ertoe bijgedragen dat
we deze moeilijke periode zijn doorgekomen. Helaas is nog niet alles zoals het
hoort. We kunnen nog geen activiteiten organiseren en de maatregelen om Coron-
aproof te zijn, zorgen ervoor dat de financiële situatie zorgelijk blijft. Uw steun
blijven we nodig hebben. Dat kan door ons te sponsoren met een bedrag via bank-
rekening NL22RABO0168774615 van Stichting Vrienden van De Nijkamphoeve
of een dier te adopteren.

Regelmatig zetten wij een sponsor in
het zonnetje. Dit keer is dat Simonis
Verf.Voor onze verfspullen kunnen we
altijd een beroep doen op Simonis Verf.
In deze roerige en moeilijke tijden heeft
Simonis Verf ons geholpen om de ko-
mende maanden de boerderij te kunnen
verven. Simonis doneerde hiervoor de
benodigde verf. We zijn hen zeer dank-
baar voor deze geste! Zo houden we de
boerderij mooi en goed onderhouden. Wij bevelen Simonis Verf bij u aan voor al
uw verf en verfspullen. Kijk op www.simonisverf.com of ga bij ze langs op de
Zichtenburglaan 21, tel. 380 94 11.

BuurtBoerderijBulletin-september 2020

NijkamphoeveNieuws

Vivamus vel sapien. Praesent nisl

tortorMauris purus. Donec est nunc,

ornare non, aliquet non, tempus

vel, dolor. Integer sapien nibh,

egestas ut, cursus sit amet, faucibus

a, sapien. Vestibulum purus purus,

elementum ac, luctus ullamcorper,

ornare vitae, massa. Nullam posuere

sem ut mauris. Nullam velit.

Quisque sodales. Donec suscipit

suscipit erat. Nam blandit. Praesent

congue lorem non dolor. Maecenas

vitae erat. Ut ac purus vel purus

dapibus gravida.

Nullam lorem sapien, tempus ac,

fringilla at, elementum sed, purus.

Duis molestie pede. Vivamus quis

odio sit amet libero sodales

tincidunt. Nam sit amet metus vitae

lectus ullamcorper dignissim.

Suspendisse leo. Praesent turpis

justo, aliquet ac, accumsan vel,

posuere quis, pede. Morbi pretium

lacus. Cras non metus. Donec

laoreet sem at elit. Cum sociis

natoque penatibus et magnis dis

parturient montes, nascetur

Nummer 17 - september 2020

Inhoud
● Impact van Corona op De Nijkamp-

hoeve
● Sponsor in het zonnetje: Simonis

verf
● Nieuwe dieren
● Activiteiten in de komende

maanden
● Asinotherapie
● Wijziging openingstijden

Colofon
Redactie: Rosa Rolvink en Ed Vols
Eindredactie en opmaak: Ed Vols
Fotografie: Andreas Dijk

BuurtBoerderij
De Nijkamphoeve
Escamplaan 1750
2547 HG Den Haag
Tel 070-3298873
www.nijkamphoeve.nl
info@nijkamphoeve.nl

Openingstijden vanaf  1 no-
vember:
Dinsdag t/m zondag van 9:00 – 16:00
uur

● Elke woensdag- en zondagmiddag
van 13.30 – 14.30 uur cavia’s knuf-
felen onder begeleiding van de
cavia-oma
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In de afgelopen maanden zijn verschillende dieren overle-
den vanwege hun hoge leeftijd en daarmee gepaard gaan-
de problemen met de gezondheid. We hebben een beleid
dat onze dieren bij ons oud mogen worden. Dat leidt er toe
dat dieren uiteindelijk ook op de boerderij overlijden.
In juni en juli hebben we onze veestapel aangevuld. Zo
zijn er vijf dwerggeiten bij ons komen wonen. Zijn er vijf
kuikens van verschillende pluimage gekocht en heeft de
nieuwe Brahmahaan Arie de plaats ingenomen van de he-
laas overleden Diego. Daarnaast zijn er ook twee cavia’s
geschonken door Avonturia/De Vogelkelder. En tot onze
vreugde hebben we twee ezels onderdak kunnen verlenen.
Hiermee hebben we weer een mooie mix aan prachtige
dieren. Er is nog plaats voor een vrouwtjesgans als ver-
vanging van de helaas overleden Jozefien.

· We doen mee met de Landelijke Opschoondag op
zaterdag 19 september. We gaan dan met de ezels
het park in en gaan het park schoonmaken. Een
leuke activiteit voor kinderen vanaf 4 jaar. Deel-
name is gratis.

· Werelddierendag: Op zondag 4 oktober zetten we
onze dieren extra in het zonnetje. De dieren krij-
gen dan een lopend buffet van allemaal lekkere
groente en fruit, beschikbaar gesteld door Albert
Heijn Houtwijk.

● Intocht Sinterklaas: Op woensdagmiddag 2 de-
cember verwelkomen we de Sint op de boerderij!

Wilt u niets missen? Noteer dan deze dagen in uw agenda
en blijf ons volgen via onze website
www.nijkamphoeve.nl, via Facebook, Twitter en via In-
stagram. De activiteiten zijn onder voorbehoud gelet op
eventuele coronamaatregelen.

Met twee ezels
erbij hebben we
nu in totaal vier
ezels. Daar gaan
we regelmatig
mee wandelen.
Soms doen we
dan ook het park
aan om de rom-
mel daar op te
ruimen. Daar-

naast zijn we bezig om ezeltherapie, ook wel Asinothera-
pie genoemd, te gaan aanbieden. Asino is het Italiaanse
woord voor ezel. Onze Italiaanse verzorger Andrea is een
gediplomeerd therapeut die mensen o.a. met geestelijke
problemen helpt hier beter mee om te gaan door hen Asi-
notherapie aan te bieden. Deze vorm van therapie kan
zeer goed ingezet worden bij volwassenen en kinderen
met ADHD, autistisch spectrum, aanverwante stoornissen
en andere verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen.
Maar Asinotherapie is er ook voor iedereen die ontspan-
ning zoekt. Ezeltherapie is er voor alle mensen, jong en
oud, met of zonder klachten, die het fijn vinden om met
en bij ezels te zijn. Zoals aangegeven is deze therapie erg
heilzaam voor vele spanningsgerelateerde klachten. Houd
onze website en onze social media in de gaten om te zien
wanneer we hiermee starten.

De zomer is bijna voorbij. De dagen gaan weer kor-
ten en het najaar komt eraan. Dat betekent dat de
openingstijden veranderen. We zijn vanaf 1 novem-
ber van dinsdag t/m zondag geopend vantaf 9.00 tot
16.00 uur. Vanaf die datum is dan ook he theehuis
gesloten.


