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Doelstelling en missie
Doelstelling
De Kinderboerderij Boxtel stelt zich ten doel het respect, de verantwoordelijkheid en de
zorgzaamheid van de kinderen voor (huis)dieren, voor de natuur en voor de samenleving te
bevorderen. De Kinderboerderij tracht dit doel te bereiken door het op professionele wijze
aanbieden en begeleiden van mogelijkheden aan kinderen (en hun ouders, verzorgers en
begeleiders) om in hun directe woon- en leefomgeving op een kind- en diervriendelijke manier,
spelenderwijs, in de directe omgang met en verzorging van dieren, hun kennis en ervaring te
vergroten.
Daarnaast is de kinderboerderij ook een ontmoetingsplaats voor bewoners van de wijk Boxtel Oost
en helpt daarmee de sociale cohesie in de wijk te vergroten.

Missie
Als we de doelstelling verder vertalen in een korte, krachtige slogan waarmee de “boodschap”van
de Kinderboerderij wordt uitgedragen, dan zou deze “missie” kunnen luiden:

“De kinderboerderij is een ontmoetingsplaats voor iedereen”
Visie: respect voor dieren
Hoe er ook over de waarden en betekenis van (huis)dieren wordt gedacht (in culturele,
economische,ideologische of godsdienstige zin), het gaat om levende wezens die respect
verdienen. En dat respect komt tot uiting in het bevorderen van goede zorg voor (huis)dieren en in
het vergroten van kennis, inzicht en vaardigheid van mensen in het omgaan met dieren.
De Kinderboerderij probeert haar doelstelling waar te maken door aan te sluiten bij de leef- en
denkwereld van de kinderen. Door activiteiten aan te bieden waarvoor kinderen belangstelling
hebben, die zij fijn en interessant, spannend of een beetje eng vinden. Door activiteiten waarvan zij
spelenderwijs het nodige opsteken.
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Voor wie?
De kinderboerderij is er op de eerste plaats voor alle kinderen uit Boxtel, maar ook voor alle
bewoners van de wijk Boxtel Oost, natuurlijk zijn ook bezoekers van buiten Boxtel van harte
welkom!
Onder “kinderen”verstaat de Kinderboerderij iedereen in de leeftijdgroep van 0 tot 18 jaar. Maar
ook volwassenen zijn meer dan welkom, met of zonder kinderen. D e Kinderboerderij vindt het heel
belangrijk dat ouders, gootouders en andere volwassenen samen met de kinderen de boerderij
bezoeken. Want dan kunnen ouderen en de kinderen ook buiten de Kinderboerderij, dus thuis, op
school, in de buurt, met elkaar over dieren en de activiteiten van de boerderij praten.
Gemiddeld ontvangt de Kinderboerderij wekelijks zo’n 200 bezoekers, inclusief de
klassenbezoeken. Bij bijzondere activiteiten, zoals plantjes of dubbeltjes markt, loopt het
bezoekersaantal wel op tot 300!
De Kinderboerderij streeft ernaar de binnen- en buitenruimtes zo goed mogelijk bereikbaar,
toegankelijk én bruikbaar te maken voor mensen met een lichamelijke en geestelijke belemmering.
Ook probeert zij bij al haar activiteiten zoveel mogelijk “intercultureel” te zijn, dus gericht te zijn op
en rekening te houden de verschillende culturele en levensbeschouwelijke achtergronden van de
bezoekers. Omdat de Kinderboerderij de toegangsdrempel zo laag mogelijk wil houden, heeft zij er
voor gekozen niet te werken met entree- of lidmaatschapsgelden. D e entree is gratis.

De kinderboerderij streeft er tevens naar om een middelpunt te zijn in de samenleving van Boxtel
Oost, dit probeert zij te bereiken door de activiteiten te organiseren die toegankelijk zijn voor alle
bewoners, zoals de dubbeltjesmark. Daarnaast ook het uitgifte- informatiepunt op het gebied van
natuur, milieu en educatie, hierbij valt te denken aan de uitgifte van de composteringscontainers
en de mussenhotels.
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Samenvatting
Als we in vogelvlucht naar 2010 kijken, kunnen we alleen maar vaststellen dat het bestaan van de
Kinderboerderij Boxtel alleen mogelijk is door de grote inzet van alle betrokkenen; medewerkers,
Cello, vrijwilligers en bestuur. Daarom heel hartelijke dank aan een ieder die zich steeds weer inzet
om het voortbestaan van de Kinderboerderij Boxtel te waarborgen.
In 2010 hebben bestuur, medewerkers en vrijwilligers zich met hart en ziel ingezet om er voor te
zorgen dat de kinderboerderij steeds beter op de kaart komt te staan. De functie van de
kinderboerderij in de samenleving wordt steeds duidelijker. Ook al leek het in het begin van het
jaar een heel moeilijk financieel jaar te worden, is het door de inzet van alle betrokkenen toch nog
meegevallen. Daarnaast heeft goed overleg met de Gemeente Boxtel plaatsgevonden en kunnen
we de toekomst van de kinderboerderij positief te gemoed zien.
Dit jaar heeft de Kinderboerderij Boxtel ook weer goed gefunctioneerd als opleiding- stagebedrijf.
De kinderboerderij heeft zelfs een extra bevoegdheid verworven namelijk: erkend leerbedrijf voor
de ECABO, die ook is ingevuld door een stagiaire 3e jaar boekhoudkunde van het Koning Willem 1
college. Daarnaast is natuurlijk ook weer invulling gegeven aan de maatschappelijke stages, Halt
en Reclassering .
Om de veiligheid van mens en dier maximaal te waarborgen zijn de schapen en geiten weer
ingeënt tegen de Q-koorts. Er zijn weer jongen dieren geboren, maar helaas ook een aantal dieren
gestorven. De ram en bok zijn in het najaar afgevoerd en niet vervangen omdat we geen
fokplannen hebben voor 2011 in verband met de verbouwingsplannen. Het bijenjaar was goed ook
al hebben we de eerste bijenoogst gemist in verband met het koele weer in het voorjaar. Het
wandelprogramma met Spoockey, onze ezel, is uitgebreid en daar geniet niet alleen de ezel van,
maar ook de vrijwilligers en de omgeving.
Over de dierenverblijven is te vermelden dat tijdens de vrijwilligersdag van de gemeente “Boxtel
Geeft” de kippen/schapenstal een grote opknapbeurt heeft gekregen. Ook is er gestart met de
voorbereiding om de netten van de eenden- en kalkoenenverblijf te vervangen.
In december is de kinderboerderij helaas voor de eerste keer in haar geschiedenis ten prooi
gevallen aan het dievengilde, inbrekers hebben zich toegang tot de boerderij verschaft en geld en
spullen meegenomen.
Dit jaar hebben weer de nodige activiteiten op de boerderij plaatsgevonden, waarmee de publieke
functie van de Kinderboerderij duidelijk tot zijn recht komt.
Na goede gesprekken met de schoolbesturen van Boxtel is de weg naar de kinderboerderij
veelvuldig gevonden door de kinderen en is de educatieve waarde weer helemaal ontdekt.
De openingstijden van de boerderij zijn in 2010 met 2 ochtenden uitgebreid, namelijk op de dinsdag
en donderdag, van 09.30 tot 11.30 uur.
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Medewerkers en (Weekend)vrijwilligers
Vrijwilligers:
We hebben dit jaar een extra beroep gedaan op de vrijwilligers om de openstelling op dinsdag en
donderdagochtend extra open te zijn. Wat betreft weekvrijwilligers zijn er 2 vrijwilligers gestart en
is er één vrijwilliger gestopt. Voor de weekenden zijn er nog altijd te weinig vrijwilligers. De beide
coördinatoren springen regelmatig op vrijwillige basis in. Ook is het vrijwilligersteam versterkt met
een nieuwe klusjesman, omdat onze voormalige klusjesman is al aardig op leeftijd (80) en deze
wilde het graag iets rustiger aan doen.
We hebben dit jaar 2 vrijwilligersacties gehad:
1. Twee maal een dubbeltjesmarkt in de zomervakantie.
2. Bloembollenactie in het najaar .

Dubbeltjesmarkt

Medewerkers
Bij de medewerkers hebben geen mutaties plaatsgevonden.
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Cello:
De werkplekvoorziening voor mensen met een beperking vanuit Cello loopt nog steeds naar ieders
tevredenheid. Er is één mutatie geweest, één deelnemer is verhuist naar een andere zorgaanbieder
en vervangen door een nieuwe deelnemer.

Stagiaires:
Leerwerkplekken zijn steeds moeilijker te vinden in onze huidige maatschappij, wij zijn daarom best
trots dat wij als kinderboerderij toch ook hier ons steentje kunnen bijdragen aan het
maatschappelijk belang. Vanuit het MBO Boxtel; hebben dit jaar zes stagiaires een stageperiode
op de kinderboerderij gedaan. Eén 4e jaar, één 3e jaar en vier 2e jaarstudenten. Vanuit het ROC
Barneveld hebben we één 1e jaarstudent gehad. Vanuit het ROC Breda één 1e jaarstudent.
Nieuw dit jaar was de stage vanuit de ECABO, één 3e jaarstudent van het Koning Willem 1 college
heeft kennis mogen maken met de boekhouding en de administratie van de kinderboerderij. Deze
nieuwe ervaring is ons en de ECABO goed bevallen en zien ook hier dat de kinderboerderij in haar
veelzijdigheid weer een extra bijdrage kan leveren aan stagiaires van ander disciplines.

Maatschappelijke stage:
Er zijn 4 maatschappelijke stagiaires geweest die elk 40 uur stage hebben gelopen. Ze hebben
voornamelijk meegewerkt met de weekendvrijwilligers tijdens de weekenden.

Halt
Vier jongeren hebben hun taakuren op de kinderboerderij met succes volbracht.

Reclassering:
Raad van Kinderbescherming:
Op verzoek hebben we dit jaar een groep jongens tijdens de kerstperiode werkzaamheden laten
verrichten. We hebben het niet voortgezet. De groep was te overduidelijk aanwezig, waardoor we
als kinderboerderij ons doel voorbijschieten. Groepen zijn voor de kinderboerderij niet geschikt,
voor individuele vragen blijven we beschikbaar.

Bestuur:
Dit was voor het bestuur het eerste volle jaar, na een periode van onderbezetting, dat gewerkt kon
worden met een voltallig bestuur. Alle functie waren weer ingevuld, wat heeft geresulteerd in een
productief jaar. Er zijn veel activiteiten opgepakt die ook noodzakelijk zijn om het voortbestaan van
de kinderboerderij te waarborgen. De ongunstige financiële situatie die in het begin van het jaar
heel duidelijk werd, was aanleiding om met de gemeente in gesprek te gaan. Wij hebben volledige
openheid van zaken gegeven om op basis daarvan met elkaar op de juiste argumenten in gesprek te
gaan. De gemeente onderschrift het belang van de kinderboerderij en heeft toegezegd om met een
positieve instelling ons financiële situatie te zullen benaderen en wanneer mogelijk ook mee te
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werken aan een oplossing. Verder heeft het bestuur een aantal zaken in gang gezet, zoals het
volledig in kaart brengen van onze bezittingen, roerende en onroerende goederen. Dit om beter in
de toekomst te kunnen sturen op de kosten. Maar ook het beheer van de energiekosten, dit heeft
geresulteerd een verlaging van de totale energiekosten t.o.v. 2009 van ca. 15 %.

Administratie:
Voerlijst 2010

Soort voer :

Jan.

Febr.

maart

apr

Rundveebrok 220/4250

mei

juni

juli

Aug.

125

Kalverenbrok 250

25

250

Sept. Okt.

Nov.

125

25

Dec.

Totaal:

500
50

Schapenkorrel 902

0

Melkpoeder kalf

25

25

Zeugenbrok 7722

125

150

250

525

Biggenstartkorrel 7100

0

Vleesvarken korrel 7400

0

Melkpoeder lammetje

5

Kippenlegkorrel 29 scharrel

25

5
75

125

150

Kippenhardvoer 191 graan
kuikenmeel

27

Siervogelopfokkorel
Siervogelvoer

25

5

5

50

25
5

125

250

750

125

125

250

2,5

114,5

5

30

100

105

Sierduivengraan
Volièrevoer

0
20

Konijnenkorrel 901
Cavia & knaagdierenvoer

25
5

1

10
125

25

sinaasappels

55
130
26
0
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chinchillavoer

1

5

6

Visvoer korrel

0

Visvoer blaadjes

0

kattenbrokjes
paardenbrok

25

Hooi

20

20

25

50

40

89

Stro
Kuilvoer
Soort voer :

4
Jan.

maart

Apr

100

badderzand Chinchilla

40

214

24

20

44

3
Febr.

Vogelzand

45

20

4
mei

juni

juli

Aug.

Sept. Okt.

20

Nov.

11
Dec.

Totaal:
140

1

1

Grit

25

25

Maagsteentjes

25

25

roodsteen

0

liksteen

0
10
m3

Mesthoop leeggehaald

10
m3

0

tuinkalk

0

Grasweide mengsel

0

Houtkrullen

12

3

10

6

31

70

Turfstrooisel

Ltr

0

Gereedschap;

7

7

harken
bezems

0
3

5

N.B. Aantal in kg.
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8

Dieren:
Er zijn dit jaar geen nieuwe uitbraken of ziekten geweest die onze dieren en bezoekers konden
afschrikken. Uiteraard blijven we inenten tegen Q-koorts en blauwtong.
Het varken wilde haar berigheid niet tonen, uiteindelijk is het met behulp van een kunstgreep toch
gelukt om haar te laten insemineren. In 2011 verwachten we biggetjes. De koe had ons dit jaar
weer verblijd met een zwart-bont stierkalfje. Ook hebben we haar in mei weer kunnen
insemineren. De schapen & geiten hebben ons verblijdt met diverse lammetjes. Ondanks dat er
geen uitbraken van Q-koorts en of blauwtong waren hebben de bezoekers niet veel van de
bevallingen kunnen zien. We hebben 4 weken voor de bevalling en de 2 weken na de bevalling de
dieren moeten afschermen voor bezoek. Helaas was er één geit tijdens de bevalling overleden, het
lammetje lag in een stuit en bleek kromme poten te hebben. Ook deze hebben we moeten laten
inslapen. Omdat we voor het komende jaar verbouwingsplannen hebben , en we niet konden
overzien hoeveel ruimte we hadden voor de bevallingen. Dit heeft tot gevolg gehad dat er in het
najaar geen bok en ram op visite is geweest.
In de zomer hebben we weer een nieuwe pauwenhaan aangeschaft. Deze is helaas afgelopen kerst
overleden. De kalkoenen hebben wel nog kunnen broeden. Dit jaar hadden we al voor de kerst
kuikentjes die we hebben gered van de vergassing. In het voorjaar zullen deze weer worden
ondergebracht bij diverse mensen waar ze weereen mooi kippenleven zullen krijgen.
Ook zijn we dit jaar verblijdt met een trio krombekeenden. Deze zullen in 2011 misschien gaan
broeden. We doen mee met een nationaal fokprogramma waarbij di t uitstervend ras weer nieuw
leven in wordt geblazen.
Met kerst 2009 hebben we met veel plezier met de ezel gewandeld. Even leek het hierbij te
worden gelaten, maar tijdens een regio-contactdag is dit enthousiasme weer helemaal opgebloeid.
De coördinator is een bijscholing in Maastricht gaan volgen en heeft vervolgens een aantal
vrijwilligers besmet met het ezelvirus! Ook wordt het geheel ondersteund door een vrijwilligster
die erg kundig is in het trainen van paarden en ezels.
De imkers hebben hun programma voortgezet samen met juniorvrijwilligers. Tijdens hun
werkzaamheden hebben ook diverse bezoekers een kijkje in de bijenkast kunnen nemen. Er is ook
veel honing geslingerd. Één imker heeft een cursus bijengezondheid met goed gevolg afgesloten.
De bijen zijn goed ingewinterd. In het voorjaar 2011 zullen we zien hoeveel volken de winter
uitkomen. Ook hebben we weer alles met betrekking tot bestrijding van Zoönosen goed voor
elkaar, daarom na de toetsing door de GD het nieuwe certificaat voor 2011 in december
ontvangen.
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Gebouwen en opstallen:
Tijdens de vrijwilligersdag van de gemeente
Boxtel “Boxtel Geeft Dag” is de stal van de
kippen en de schapen grondig onder handen
genomen. Dit was ook nodig omdat de stal er erg
armoedig bij stond en onderhoud geen
overbodige luxe was. De stal is nu voorzien van
een groene kleur en past daarmee in het geheel
van de kinderboerderij. De netten op de eendenkalkoenenverblijf hebben ook hun beste tijd
gehad, daarnaast zijn deze eigenlijk niet geschikt
als bovennetten. Daarom is zijn er nieuwe
netten aangeschaft en deze zijn in voorbereiding
om op het verblijf te worden gelegd.
Daarvoor moeten de netten wel eerst aangepast
worden aan de maten van het verblijf, maar dan
moet het ook een echte verbetering opleveren.
Het project “Groene hoeve” is stopgezet, om
rede dat het ambitieniveau erg hoog was en de
financiën onmogelijk bij elkaar te krijgen waren.
Dit wil echter niet zeggen dat er geen aanpassing
aan de kinderboerderij zal komen. Inmiddels is
er een nieuw plan ontwikkeld om de boerderij
zodanig aan te passen dat het ambitieniveau
klopt met de kinderboerderij en de wensen die
er zijn voor betere voorzieningen toch worden
gerealiseerd.
Hopelijk kunnen we de uitvoering in 2011 van
start laten gaan. Het nieuwe plan heeft, op basis

van verkiezing door de leden van de Rabobank,
de eerste prijs gewonnen in het collectief
dividend. Dit heeft een bedrag van € 3500,00
opgeleverd die besteed zal worden aan de
verbouwing.

Opknappen van de stal

De prijsuitreiking
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Activiteiten 2010:
Ondanks een kleine club vrijwilligers die buiten weekenddiensten nog iets extra’s willen doen
hebben de onderstaande activiteiten plaatsgevonden:
• Het uitgeven van compostbakken in opdracht van de gemeente Boxtel, dit levert €5,00 per
uitgegeven bak op.
• Het Nationale Kinderboerderijenweekend. Op zaterdag en zondag is er honing geslingerd
en op zondag zijn de schapen geschoren en daarnaast de activiteiten; kaarsen trekken van
bijenwas en een kijkje nemen in de bijenkast.
• Tijdens de zomervakantie is er twee keer een dubbeltjesmarkt georganiseerd, met elke keer
fantastisch weer en een grote opkomst van kinderen en bezoekers.
• Speurtochten op de kinderboerderij, waarmee de kinderen meer inzicht kregen over het
wel en wee op de kinderboerderij en daarnaast het ook erg spannend vonden.
• Voor de eerste keer is er een bloembollenactie gehouden, dit ter verbetering van de
financiële positie van de kinderboerderij en door grote inzet van de vrijwilligers is dit een
groot resultaat geworden.
• Gedurende het gehele jaar zijn er diversen lezingen en workshops gehouden in het
voorhuis van de kinderboerderij.
Op de kinderboerderij hebben we hard nagedacht om een activiteit te bedenken voor de kinderen.
De assistent-coördinator ontwerpt samen met een weekvrijwilligster voor ieder seizoen een
seizoen-speurtocht. Tegen een kleine vergoeding kunnen kinderen deze doen

Dringen aan de poort voor de dubbeltjesmarkt

Resultaat van de hard werkende bijen
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Educatie & PR:
Na veel voorwerk is de nieuw website gelanceerd, een geheel ander invulling dan de oude,
helemaal afgestemd op de hedendaagse behoefte. De nieuwe website heeft veel meer
mogelijkheden dan de oude, zelfs voor het eigen personeel/ vrijwilligers is een gesloten deel
beschikbaar zodat snel informatie kan worden uitgewisseld.

Scholen:
Vanaf april t/m mei hebben er ongeveer 500 kinderen vanuit scholen uit Vught, St. Michielsgestel,
en Berkel-Enschot een bezoekje gebracht aan de kinderboerderij. Einde dit jaar hebben we een
gesprek gehad met het bestuur van de basisscholen in Boxtel om de Boxtelse scholen te
stimuleren vaker een bezoekje te brengen naar de kinderboerderij. Uiteraard vinden veel kinderen
van Boxtel bijna vanzelf hun weg naar de kinderboerderij, maar het is heel waardevol om juist die
kinderen die ver van de natuur afstaan te bewegen naar de kinderboerderij middels een klassikaal
bezoekje. Ook is de kinderboerderij uitermate geschikt om de biologieles over levende dieren daar
te verzorgen.

Openingstijden:
De kinderboerderij is het hele jaar geopend geweest, op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00
en17.00 uur. Op zaterdag, zondag en feestdagen tussen 14.00 en 17.00 uur.
Vanaf november zijn de openingstijden verruimd op de dinsdag en de donderdag, de
openingstijden voor deze dagen zijn van 09.30 tot 11.30 uur.

Donaties en sponsoring:
Donaties en sponsoring zijn voor de Kinderboerderij een belangrijke bron van inkomen, deze
schenkingen maken het mogelijk meer te doen dan de reguliere activiteiten die behoren aan het
boerderijleven. De Kinderboerderij is dan ook heel dankbaar voor elke donatie of sponsoring.
Dit jaar hebben we een donatie gehad Stichting Joleen, die ondanks haar eigen financiële probleem
met de productie “kunt u mij de weg naar Hamelen”, toch haar belofte nakwam en ruim € 400,00
schonk. Ook de Woonstichting Sint Joseph heeft een toezegging van € 2500,00 gedaan als bijdrage
voor onze toekomstige verbouwing. Daarnaast zijn er nog een aantal andere spontane donaties
gedaan door particulieren en ander gulle gever
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Ontwikkelingen:
Realisatie Quarantainestal
Door reorganisatie van de cliënten huisvesting van Cello in Haaren is er een stal beschikbaar
gekomen die door het bestuur van Cello aan de Kinderboerderij is geschonken. Een lang gekoesterd
de wens is hiermee in vervulling gegaan. De stal is helaas nog niet in 2010 beschikbaar gekomen,
maar zal in het najaar van 2011 worden geplaatst naar de achterste wei op de Kinderboerderij.

Schaduw creëren konijnenplein
Het konijnenplein is 2009 tijdens de gemeentelijke vrijwilligers actie opgepimpt en groter gemaakt
tot grote tevredenheid van onze konijnen, verzorgers en bezoekers. Echter tijdens de zomerperiode
krijgt het plein wel veel warmte van het zonnetje. Dierenwelzijn staat bij ons heel hoog in het
vaandel en om de dieren tijdens de zomerperiode de nodige verkoeling te verschaffen zullen we
hier iets aan moeten doen.

Netten pluimvee verblijf
Het groene net boven het pluimvee verblijf verdient geen schoonheidsprijs. Wel is gebleken dat een
net hierboven het gewenste resultaat geeft, namelijk de dieren kunnen ongestoord broeden, eieren
en kuikens worden niet door kraaien weggehaald. Helaas, in de winter blijft de sneeuw erop liggen
en tegen dat gewicht is de stellage niet bestand. Er is reeds begonnen aan het voorbereiden van
een nieuw net, dit zal in het voorjaar van 2011 worden afgewerkt.

Verbouwing kinderboerderij
Het project Groene Hoeve is in de loop van 2010 gestopt, maar daarvoor in de plaats is een plan
ontwikkeld dat voldoet aan alle wensen die passen bij de huidige ARBO normen, en daarnaast een
uitbreiding van de functie van een ontmoetingspunt kan waarmaken. De plannen zijn reeds met de
gemeente besproken en zij staan positief tegenover onze plannen. De verbouwing zal in
samenhang worden gerealiseerd met het groot onderhoud dat aan de boerderij moet plaatsvinden,
waaronder het vervangen van het rieten dak.

Watervoorziening kinderboerderij
Voor de drinkwater voorziening van de dieren, alle reinigingswerkzaamheden, het vullen van de
vijver en het zuiver houden van de vijvers in de eendenverblijven is een kostbare bezigheid en
daarnaast ook nog een verspilling ook nog een verspilling van kostbaar drinkwater. Daarom is met
de gemeente een afspraak gemaakt dat wij water aangeboden zullen krijgen uit het
drainagesysteem, dat zal worden aangelegd in verband met de wateroverlast in Boxtel Oost, op
deze manier hebben wij altijd onbeperkt water beschikbaar voor al onze activiteiten. Tevens zijn wij
dan af van het kostbare hydrofoorsysteem dat nu nodig is voor de scheiding tussen drinkwater en
de dieren.
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Met dank aan alle
subsidieverleners
sponsors, donateurs,
alle vrijwilligers,
in alle functies
en op alle niveaus,
medewerkers
en relaties.
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