Kinderboerderij Dierendal

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019
Kinderboerderij Dierendal Waddinxveen
Inhoudsopgave
1

Voorwoord

2

Activiteiten en gebeurtenissen in 2019

3

Vrijwilligerswerk

4

Bezoekersaantallen

5

Informatie Kinderboerderij Dieren

6

Educatieve tuin

7

Bijenstal

8

Volière

9

WWW.dierendal.nl

10

Onderhoud en klusjesteam.

11

Financieel overzicht stichting.
Samensteller: R. Boogaard

2

1

Voorwoord

Beste lezer,
Traditiegetrouw blikt de voorzitter in dit voorwoord terug op het afgelopen jaar
en geeft, als het kan, alvast een doorkijkje naar het komende jaar.
2019 was weer een jaar met vele, vele activiteiten.
Soms denk je dat het niet actiever meer kan, maar dan blijken er toch weer tig
leuke activiteiten en acties mogelijk en uitvoerbaar te zijn. Hierdoor blijft
Dierendal een zeer dynamische Kinderboerderij; geen dag is hetzelfde!
Een hoogtepunt in 2019 was het 20 jarig bestaan van Dierendal; op woensdag 2
oktober hebben wij dit gevierd met vele activiteiten voor de kinderen: ruim 700
bezoekertjes kwamen af op ons feest.
Op 4 oktober hebben wij onze trouwe sponsors bedankt middels een soort
receptie met een uitgebreid hapje en drankje.
Op deze dag hadden wij een grote verrassing voor drie van onze vrijwilligers van
het eerste uur: Rianne, Henny en Jan; zij ontvingen van de gemeente
Waddinxveen het vergulde Hefje als blijk van waardering.
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Beiden dagen was het bar slecht weer, de regen kwam met bakken uit de hemel
zetten waardoor we alle activiteiten naar binnen moesten verplaatsen of in een
tent lieten doorgaan. Grote dank aan Ger Helder die ons heeft gered door een
aantal tenten van de gemeente ter beschikking te stellen.
We lieten ons door het slechte weer niet uit het veld slaan net zomin als door
het feit dat juist op 4 oktober, de dag van ons feest en ook nog dierendag, de
wethouder ons kwam vertellen dat onze beheerder Rens zou worden
wegbezuinigd.
Enorm verdrietig nieuws waar wij direct na ons feest, als bestuur, voortvarend
mee aan de slag zijn gegaan en ook de vrijwilligers en de inwoners van
Waddinxveen lieten zich niet onbetuigd.
Na diverse acties en de steun van de voltallige gemeenteraad moest het College
deze bezuiniging laten vervallen, hetgeen ons zeer tevreden stemde.
Daarnaast werd eindelijk, na vele jaren strijd, duidelijk uitgesproken dat
Dierendal van groot maatschappelijk belang is voor Waddinxveen en moet blijven
bestaan inclusief onze beheerder.
Op dit moment zijn wij bezig om onze overeenkomst met de gemeente, die
dateert uit 2007, opnieuw in te vullen; wie gaat wat doen? Dit heeft al te lang
stilgelegen en ondanks dat wij zelf al vreselijk veel doen aan het onderhoud van
onze gebouwen heeft ook de gemeente Waddinxveen hierin een taak. Wij hopen
dit in 2020 te effectueren met als gevolg dat Dierendal en onze gebouwen
toekomstbestendig en duurzaam zullen worden.
U merkt het; never a dull moment op Kinderboerderij Dierendal, en zo hoort het
ook: actief bezig zijn met elkaar om deze mooie Kinderboerderij actief en up to
date te houden; en dat merken we aan onze bezoekersaantallen; dit zijn er ieder
jaar meer!
Begin 2019 hebben we een echte bezoekersteller aangeschaft die precies
registreert hoeveel bezoekers Dierendal heeft. Dat het er meer zijn dan dat wij
handmatig telden dat is al duidelijk geworden; in 2019 waren dit er ruim 45.000!
Ondank de grote inzet van het bestuur, de beheerder en al onze vrijwilligers
kunnen wij niet zonder sponsors. Graag wil ik hen bedanken voor hun steun in
2019.
Dierendal is te volgen op Twitter, Instagram, Facebook en op onze website
www.dierendal.nl
Ik wens u alle goeds voor 2020, tot Dierendal, kom gauw eens langs!
Ellen van Helden
Voorzitter Kinderboerderij Dierendal
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Activiteiten en gebeurtenissen in 2019

Vetdennenappels maken.
Op de kinderboerderij werd op donderdag 4 januari een doemiddag gehouden.
De kinderen gingen aan de slag om vetbolletjes te maken.
We gebruiken hiervoor zoutvrij frituurvet, dit zijn blokken die worden
gesmolten waarna er strooivoer voor de buitenvogels doorheen wordt gemengd.
Dit laten we met een lepel tussen de dennenappels lopen, waarna het gestold
buiten kan worden gehangen.
14 kinderen hebben meegedaan aan deze activiteit.

Gouweplein activiteit “bloempotten versieren”.
Voor de 2e keer hebben we een middag georganiseerd in samenwerking met het
Gouweplein. Omdat dit in samenwerking is met het Gouweplein kunnen we deze
activiteit kosteloos aanbieden en zijn er geen onkosten aan verbonden.
Kinderen konden op de kinderboerderij aan de slag met een bloempot die eerst
geverfd werd en daarna gevuld met potgrond.
Kinderen konden dan zelf kiezen welke bloembolletjes er gepoot konden worden.
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Nestkastjes timmeren.
Het is inmiddels traditie geworden om nestkastjes te timmeren op de
kinderboerderij. In de voorjaarsvakantie gingen de kinderen enthousiast aan de
slag. Met veel kabaal timmerden ze de kastjes in elkaar.
18 kinderen hebben meegedaan aan deze activiteit.

Zoönosen keurmerk voor kinderboerderij Dierendal.
Op kinderboerderij Dierendal prijkt het keurmerk zegel voor de tiende keer.
Het is een stuk veiligheid en preventie, zowel voor mens en dier.
Het is leuk dat de bezoekers overal gemakkelijk bij kunnen, maar het brengt ook
risico’s met zich mee. Daarom hebben we verschillende protocollen.
Denk aan het regelmatig verschonen dierverblijven, het schoonhouden van de
verschillende ruimtes, en niet vergeten handen wassen. Om mensen bewust te
maken over de hygiëne op de kinderboerderij hebben we bij de deur een
informatie bord hangen. De verbeteringen gaan geleidelijk, maar we horen
regelmatig mensen zeggen: Let op, wel je handen wassen als je de dieren hebt
geaaid!
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Oranje Fonds NLDOET.
NL Doet heeft op 15 en 16 maart haar landelijke vrijwilligers actie gehouden.
In het kader van deze landelijke actie van NL Doet werd werk verzet bij
Kinderboerderij Dierendal.
Bij de kinderboerderij is hard gewerkt. Er werden hokken gerenoveerd en het
terrein van de kinderboerderij werd netjes schoongemaakt.
In het totaal zijn 24 vrijwilligers actief geweest op Dierendal.

Kinderboerderijen actief.
Een kinderboerderij kan een verbindende functie hebben in een wijk. Jong en
oud, arm of rijk komt er in contact met dieren. Mensen komen naar de
kinderboerderij om te leren, zich te vermaken en sociaal bezig te zijn.
Kinderboerderijen zijn meer dan leuk; ze zijn belangrijk.
Voorbeelden daarvan zijn zwerfboeken, inleveren huishoudelijke apparaten,
doppen inleveren.
De regionale vergadering van Kinderboerderijen actief werd op kinderboerderij
Dierendal gehouden. Jan Hoogerbrug verzorgde een interessante rondleiding
met collega beheerders.
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Nationale Boomfeestdag.
De speurtocht vanwege boomfeestdag, die was gepland op 13 maart, is door
zware regenbuien en harde windstoten uitgesteld.
2 weken later, 27 maart, is alsnog onder betere weersomstandigheden deze
activiteit gehouden. Rondom de kinderboerderij was een speurtocht uitgezet
waaraan 21 kinderen hebben deelgenomen. Op woensdag 27 maart werd
Nationale Boomfeestdag ook bij Dierendal gevierd.
Het thema was (Maak het buiten beter). Ter gelegenheid hiervan werd bij
Dierendal een speurtocht gehouden in plaats van het planten van bomen.
Na afloop kregen de 36 enthousiaste kinderen een viooltje mee naar huis.

BHV cursus voor de vrijwilligers.
Ook aan de veiligheid voor bezoekers en vrijwilligers werd op Dierendal aandacht
geschonken. Op 6 april haalden een groot aantal hun certificaat
Bedrijfshulpverlener.
Geitenlammetjes geboren op Dierendal.
Op zaterdag 6 en zondag 7 april waren er geitenlammetjes geboren op Dierendal.
De drie geitjes werden bijna tegelijker tijd geboren.
De jonge dieren bleven voorlopig even binnen en wachten op mooier weer.
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Paaseieren schilderen bij Dierendal.
Op vrijdag 19 april zijn er 20 kinderen geweest om eieren te verven. Het was een
gezellige drukte op de kinderboerderij. Ouders en vrijwilligers waren van de
partij om hun de kinderen een handje te helpen. De kinderen die komen krijgen 3
eieren om te verven, als ze die klaar hebben krijgen ze nog een doosje mee om
de eitjes in mee te nemen.
Diervriendelijke tuin in Dierendal bekijken.
De natuur in onze woonomgeving komt door woningbouw, wegenaanleg, en
bedrijven terreinen steeds meer in de knel. Dat is de laatste jaren te merken
aan de dieren in de eigen woonomgeving, zij worden minder waargenomen.
Daar kunnen wij zelf het een en ander aan doen door de eigen tuin
natuurvriendelijk in te richten. Zo min mogelijk bestrating en variatie in de tuin
door struiken planten neer te zetten die voor dieren nuttig zijn.
Zij geven bloemen die voor insecten, zoals de honingbijen, wilde bijen, vlinders en
vele andere belangrijk zijn. Voor vogels kan men een nestkasje ophangen en voor
wilde bijen een insectenhotel neerzetten. Water in de tuin is goed voor kikkers.
Padden en salamanders. Bij Dierendal kon men ideeën op doen en informatie
hierover krijgen.
Koningsdag.
Op zaterdag 27 april waren er volop leuke Koningsdag activiteiten in en rond
Kinderboerderij Dierendal. Een aantal vrijwilligers van Dierendal gaven de
kinderen op deze dag graag uitleg over de verzorging van de vele dieren die op
de kinderboerderij wonen.
Twee enthousiaste dames zaten klaar om de kids te schminken.
Binnen in de kinderboerderij konden de kinderen gezellig knutselen of gewoon
een mooie kleurplaat kleuren. Naast koffie, thee en oranje limonade was er ook
een kleine versnapering aanwezig zoals broodjes worst en stroopwafelsnippers.
Steentjes en schelpen verven op de kinderboerderij.
Totaal mochten de kinderen uit 4 verschillende activiteiten kiezen, te weten:
Spatel versieren met vilt, bloempot beschilderen, hout/gips/steentjes verven en
een schilderijlijstje of houten kaarsenbord met schelpen beplakken.
Dit keer waren er veel kinderen voor het verven van hout, gips en steentjes,
hierbij kregen ze ook nog de keus uit verschillende houtfiguren, onderzetters en
klompjes. Er zijn 23 kinderen geweest, na afloop kregen ze nog een lekker zakje
stroopwafelsnippers mee naar huis.
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Gouweplein activiteit.
Op 5 juni was er een activiteit die gesponsord word door het Gouweplein.
Deze activiteit bestond uit het schilderen van een houten wandbordje met een
gipsen bloem er op. Ze hadden de keus uit 2 verschillende bloemen, een Chrysant
of een narcis. Het was een gezellige goed bezochte middag.
Nieuwe Ooievaarspaal.
Met dank aan Marc en Margreet Anker heeft Dierendal een gloednieuwe
Ooievaarspaal. Deze paal was in juli bij ons geplaatst.
Wij danken Marc en Margreet voor de gift en het helpen opzetten van deze
ooievaarspaal.

Vlindertentoonstelling bij Dierendal.
Bij kinderboerderij Dierendal stond tot eind augustus panelen opgesteld met
informatie over het vlinder vriendelijk maken van de tuin.
Om meer ideeën op te doen is op Dierendal ook een vlindertuin aangelegd.
Struiken en planten zijn voorzien van een etiket met naam.
Op zaterdag 5 september werd een speciale inloopmiddag georganiseerd.
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Bewoners Huize Souburgh
Op 22 juni kwamen de bewoners van Huize Souburgh weer hun jaarlijkse
bezoekje aan Dierendal brengen. Het weer was niet heel aangenaam, dus we
verbleven in het leslokaal en de stal.
Het gebruikelijk advocaatje met slagroom ging er des te beter in.
Nieuwe Duiventil.
Sinds begin september hebben wij een prachtige nieuwe duiventil.
Grote dank aan Martin Smit en Rob J. Den Boer voor de supersnelle
plaatsingsactie.
Ook heel veel dank aan Nomadje de Leeuw, van 24x7 ICT, voor de sponsoring er
van.

Feest! 2 en 4 oktober (20 jarig bestaan van Dierendal).
Ondanks het gure weer werd het feest op woensdagmiddag toch goed bezocht.
Veel kinderen kwamen met de ouders of grootouders mee.
Kinderboerderij Dierendal begon twintig jaar geleden toen het hertenkamp
verdween aan het Burgemeester Warnaarplantsoen. Het onderkomen voldeed
niet meer aan de eisen van die tijd en andere dieren werden geschikter bevonden
om te houden dan herten.
Op dit moment zijn er zo’n 25 vrijwilligers actief op Dierendal, met
uiteenlopende bezigheden. Verf- en onderhoudswerkzaamheden, volière vogels
bijhouden, onze imker die alles kan vertellen over de bijen, heemtuin
werkzaamheden, onze dieren verzorgen, schoolklasjes begeleiden, activiteiten
doemiddagen enz.
Pompoenen snijden tijdens de herfstvakantie.
In de herfstvakantie dinsdag 22 oktober zijn er pompoenen gesneden.
Van deze pompoenen werden zoals voorgaande jaren gezichten of mooie vormen
uitgesneden. Verschillende voorbeelden waren aanwezig om het de kinderen wat
makkelijker te maken.
Gemeente wil beheerders weg bezuinigen.
Uitgerekend op de dag dat het 20-jarig bestaan in besloten kring werd gevierd
door kinderboerderij Dierendal, bracht de gemeente het nieuws naar buiten dat
de beheerder van Dierendal weg wordt bezuinigd.
Laat de uren van de beheerder intact en onderhoudt de gebouwen van
kinderboerderij was de reactie van het bestuur van de kinderboerderij.

11

Streep door bezuinigingen van Kinderboerderij Dierendal.
Voorafgaand aan de Begrotingsraad op woensdag 13 november, waarin de
bezuinigingsplannen van het college aan bod kwamen, overhandigden Corry de
Jong en Paula van Doorn, voorvechters van het eerste uur van Dierendal, aan
burgemeester Evert-Jan Nieuwenhuis een lijst met 338 handtekeningen. In
korte tijd opgehaald, voegde De Jong eraan toe. Zij onderstreepte de
maatschappelijke rol die Dierendal in Waddinxveen speelt.
Het pleidooi om de bezuinigingen terug te draaien was niet nodig, de
gemeenteraad had een week eerder al duidelijk aangegeven niet op de beheerder
te willen bezuinigen.

Kerststukjes maken.
Kinderen konden op zaterdag 15 december en woensdag 19 december bij de
kinderboerderij terecht om kerststukjes te maken.Er waren rond de twintig
kinderen die deze middag gekomen zijn om er wat moois van te maken. De
kerststukjes die mee naar huis genomen werden kosten 3,50 Euro.
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Vrijwilligerswerk

De vrijwilligers van Dierendal.
Wat zou Dierendal zijn zonder vrijwilliger?
Wij als beheerders Rens en Martin (mijn vervanger) als werkgever van de
gemeente Waddinxveen zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.
In grote lijnen betekend dit de volgende taken / verantwoordelijkheden:

- De vrijwilligers aansturen
- De administratie doen
- Het onderhoud plegen aan de gebouwen
- Gesprekken met stagiaires
- De opdrachten voor de stagiaires maken
- Deze opdrachten beoordelen
- Roosters maken
- Praten met de stagebegeleiders
- Aanschaf en verkoop van dieren
- Inkoop van voer
-Contact met de dierenarts
- Administratief digitaal voldoen aan de steeds zwaardere eisen van diverse
Ministeries.
- Begeleiden van minder valide/gehandicapte vrijwilligers
- Enz enz……

En onze hulp, onze grote kracht hierin, schuilt bij de vrijwilligers!
Wat zouden we zonder hen moeten doen?
Ik zou zo graag namen willen noemen maar ben bang er dan een te vergeten, dus
dat ga ik niet doen.
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Liever geef ik aan waarom zij van onschatbare waarde zijn voor ons.
- Zij zorgen voor de schone hokken
- Zij zorgen voor de dieren
- Zij vertroetelen de dieren
- Zij geven de dieren eten en water
- Zij wassen af
-Zij verkopen thee, is en koffie
- Zij informeren de bezoekers
- Zij organiseren de doedagen voor de kids (vogelhuisjes maken, paaseitjes
schilderen, paddentrek, vlinders kijken, boomfeestdag, kerststukjes
maken enz)
- Ze stoffen, poetsen en zuigen
- Ze begeleiden minder valide vrijwilligers
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Bezoekersaantallen 2019

De bezoekers op Dierendal werden handmatig door de vrijwilligers geteld.
Deze methode is achteraf gezien niet nauwkeurig.
Nieuw is de bezoekers teller op Dierendal die geplaats is bij de ingang van de
kinderboerderij.

De bezoekersteller is een aanwinst voor ons omdat er veel meer bezoekers
komen dan we zelf handmatig bijhielden.
De teller moest wel even goed worden afgesteld omdat in het begin vliegjes
mugjes ook meegeteld werden.
De teller heeft in 2019 aan bezoekers geteld: 45.000 bezoekers.
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Informatie Kinderboerderij Dieren

De geit
Geiten worden al vele eeuwen lang als huisdier gehouden. Geiten dienen de
beschikking te hebben over een weide of een verharde uitloop en een stal.
Geiten zijn groepsdieren en moeten daarom in een groep worden gehouden.
De Kinderboerderij heeft verschillende rassen zoals de Dwerggeit, Nubische
geit, Bonte geit en Nederlandse Landgeit. Een geit is een herkauwende
planteneter.
Gras is belangrijk voedsel voor geiten, bij gebrek aan gras dienen de geiten hooi
en krachtvoer, brokken, te krijgen. Rustig omgaan met geiten is erg belangrijk.
Een regelmatige klauwverzorging is noodzakelijk om kreupelheid te voorkomen.
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Het schaap
Voorouders van de hedendaagse schapenrassen zijn de nog bestaande Aziatische
wilde schapen ofwel oerrassen: Argali, Urial en Moufflon.
De kenmerken van deze wilde schapen zijn onder andere een haarkleed in plaats
van wol schofthoogte van 1 tot 1.20 meter, een gewicht van volwassen ooien van
vijftig tot zestig kilo. Een duidelijke rasbeschrijving begint pas in de 19 eeuw.
Op Dierendal hebben wij het kleine Franse schapenras Ouessant.
De kip
Eeuwenlang werden kippen in Europa loslopend bij boerderijen gehouden.
Ze moesten doorgaans maar zien hoe ze aan de kost kwamen en werden in het
beste geval wat bijgevoerd. Overnachten deden ze in schuren, bomen en stallen.
De eieren werden door de boeren voor eigen gebruik geraapt, als ze tenminste
gevonden werden. Zo niet, dan was het gevolg vaak een nieuwe toom kuikens.
Op Dierendal hebben we de Antwerpse Baardkriel.
De Antwerpse Baardkriel, vaak kortweg ‘baardje’ genoemd. Ze hebben een
levendige blik in hun grote ogen.
De eerste indruk is die van parmantige klein kip. Het type is kort en gedrongen
met laag gedragen vleugels. Een echt raskenmerk is de volle baard die
bijvoorkeur uit een keelbaard met aansluitend bakkebaarden bestaat.
Het konijn
Het tamme konijn is een diersoort, dat veel als liefhebberij gehouden wordt.
In vroeger jaren kwamen de konijnen niet in een dergelijke diversiteit voor.
Al onze konijnenrassen stammen namelijk oorspronkelijk van het wilde konijn af,
Zoals deze in het wild voorkomt.
De konijnen kunnen op verschillende manieren gehuisvest worden.
Het meest gebruikt zijn de hokken. Daarnaast komen ook rennen en
konijnenheuvels voor.
De keuze voor huisvesting is onder andere afhankelijk van de beschikbare ruimte
en van de doelstelling van het houden van konijnen.
De nadelen van konijnenheuvels:
- alleen zomers effectief te gebruiken.
- alleen voedsters erop plaatsen
- moeilijke ziektebestrijding
- direct contact met de dieren is er niet.
- bovendien verwilderen veel konijnen enigszins.
Op Dierendal hebben we gekozen voor hokken, regelmatig komen de konijnen uit
de hokken en worden ze gezet in het leslokaal in de knuffelbak.
In de knuffelbak zijn kleine stoeltjes gezet om kinderen in contact te brengen
met de konijnen.
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De pauwen
Uit de blauwe pauw zijn de volgende mutatie’s ontstaan:
- de witte pauw (Dierendal)
- bonte pauw
- zwartvleugelpauw
Pauwen wennen gauw aan hun omgeving, ze slapen het s’nachts het liefst zo hoog
mogelijk, vaak vinden we ze dan ook in een boom.
De pauwhaan krijgt zijn mooie staart op zijn derde jaar.
De pauwhaan kan behoorlijk hard schreeuwen.

De cavia
De belangstelling voor het houden van cavia’s is groot.
Mede gezien de grootte en de benodigde ruimte is de cavia een veel gehouden
huisdier. Dit diertje wordt nog vaak gehouden onder de naam marmot.
Deze naam is onjuist. De marmot is een bergdier en leeft o.a. in de alpen.
Een andere naam, die wel juist is, is Guinees biggetje.
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Chinese boomeekhoorn
Hoewel eekhoorns erg tam kunnen worden zijn het geen echte knuffeldieren en
in die zin ook niet zo geschikt voor kleine kinderen.
Eekhoorns zijn vooral dieren om plezier aan te beleven door ze te observeren.
Omdat het erg bewegelijke dieren zijn, zijn ze ook het best te huisvesten in een
ruime volière.
De boomeekhoorns huizen het liefst in een spelonk of holte in een boom. Als
deze niet aanwezig zijn bouwen ze hun nest het liefst in een kruising van diverse
takken. Dit takkennest bekleden ze met bladeren, mos, bast en alles wat ze
verder kunnen vinden in het bos. De grondeekhoorns graven holen. Deze zijn
vergelijkbaar met de holen van een konijn.
De Chinese boomeekhoorn is een perfecte beginners eekhoornsoort.
Het is een dagdier en kan goed koppel- of groepsgewijs gehouden worden.
Zelfs als het vrouwtje jonkies heeft kan de man er bij blijven, hij schijnt zelfs
een goede vader te zijn. Het is dus een hele sociale eekhoornsoort. Uiteraard
ligt dit wel aan het karakter van de individuele dieren.
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Varken
Varkens leven in een geur wereld en kunnen tot diep in de grond ruiken.
Ze zijn vindingrijk, zeer slim, ondernemend en van nature zindelijk.
Omdat onze oude varkens overleden zijn hebben we besloten om twee nieuwe
varkentjes te nemen.
Het zijn twee Kune Kune varkens geworden, letterlijk :vet en rond, deze varkens
zijn sociaal, intelligent en vriendelijk. En ze houden van gezelschap van de mens.
Varkens liggen een groot deel van de tijd niets te doen, veel rusten, en het liefs
in gezelschap van andere varkens.
Kleine Knaagdieren
De Rat
De tamme rat is gefokt uit de laboratoriumrat.
De laboratoriumrat is op haar beurt weer gefokt uit de bruine rat, die overal in
het wild voorkomt. De tamme rat is dus een kweekproduct van de bruine rat.
Veel mensen hebben hiervoor een aversie tegen de tamme rat.
In gedrag en omgang is deze rat echter niet te vergelijken met de wilde rat.
In de omgang is de tamme rat heel gemakkelijk.
Ze zijn bijzonder intelligent en een jong exemplaar is erg veel aan te leren.

De Dwerghamster.
Een dwerghamster is bijna kogelrond met korte beentjes. Ze hebben vier
teentjes en een klein duimpje aan de voorpoot en vijf teentjes aan de
achterpoot. Het achterbeen is iets langer dan het voorbeen. De staart is bijna
niet zichtbaar met een lengte tussen de 0,5 en 1 cm. De vacht is dicht en heeft
veel onderwol. De oortjes en achtervoetjes zijn ook behaard.
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Educatieve tuin

Net als vorig jaar was 2019 een lange warme en vooral droog jaar.
En dat was te merken aan de begroeiing. In het voorjaar en de voorzomer viel
het nog allemaal mee. Alles stond er mooi bij.
Door het uitblijven van de regen was er na de eerste maaibeurt weinig her groei
en daardoor ook geen nabloei.
Voor vele insecten was er weinig nectar en stuifmeel te halen.
Een pluspunt was dat de groene kikker is toegenomen en met het mooie weer
voor een waar kikkerconcert zorgden, waar ook weer niet iedereen blij mee is.
Jan Hoogerbrug
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Bijenstal

De bijenstal is op 16 maart 2019, de dag van Nederland doet, onderhanden
genomen. De stal is schoongemaakt en er is een stevige stand/bok voor de
bijenkasten gemaakt. Er is nu plaats voor ongeveer 5 volken.
Kort na gereed stelling van de stal heeft de imker intrek genomen in de stal en is
met 2 volken begonnen die al gauw tot 5 volken uitgebreid waren.

Het was een goed honingjaar in 2019 en de kinderboerderij heeft dan ook volop
honing in potten van 450 gram en 225 gram kunnen verkopen.
Eind maart en half augustus was er een open dag, waarop de imker informatie
verstrekt heeft aan de bezoekers. Men kon in de bijenkast kijken en kreeg
uitleg over het leven van de honingbij, ondersteund door allerlei foto’s, die in de
stal opgehangen waren. De kinderen konden een bijenkleurplaat kleuren of
meenemen.
De tuin voor de bijenstal is opnieuw beplant met bij-vriendelijke planten. Deze
zullen in 2020 voor het eerst bloeien en als gedekte tafel dienen voor zowel de
bijen in de stal als ook voor de wilde bijen en de vlinders.
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De Volière

Bij het samenstellen van vogels in de volière hebben we deskundig advies van
Marthien van Houweling.
Hij is zelf kweker in hart en nieren en lid van de plaatselijke vogelvereniging.
Met regelmaat komt Marthien de vogels in de volière controleren op gezondheid
en of alles nog in orde is.
Onze grasparkieten.
Grasparkieten zijn uitermate sociale vogels die probleemloos in paartjes, maar
ook in een flinke groep samen gehouden kunnen worden.
Het heeft geen zin hun verblijf te beplanten, aangezien deze vogels beplanting
doorgaans stuk knagen.
Grasparkieten zijn gehard en kunnen ’s winters in een buitenvolière gehouden
worden, mits ze zich kunnen terugtrekken in een goed nachthok.
Belangrijk is dat de volièrevogels de juiste voeding krijgen.
Vogels in de natuur kunnen dit zelf bij elkaar scharrelen, maar in de volière zijn
ze afhankelijk van wat wij ze geven.
Diverse vogeltjes zitten in onze volière:
Rosella, Valkparkiet, Grasparkiet, kanarie, rijstvogel, zebravink, kwartels.
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WWW.Dierendal.nl

Website en socials
In het afgelopen jaar hebben wij afscheid genomen van Christa en Martijn die in
de afgelopen jaren de website en Facebook beheerden.
Het beheer van Facebook is overgenomen door Jacqueline Vis. Op Facebook
heeft Kinderboerderij Dierendal ondertussen 924 volgers. Jacqueline probeert
twee tot drie keer per week een actueel bericht op Facebook te posten.
Daarnaast heeft Jacqueline een Instagram account opgezet voor
Kinderboerderij Dierendal. Hierop hebben wij ondertussen 117 volgers. Via
Instagram proberen wij een jongere groep ouders aan te spreken en ook hierop
wordt twee tot drie keer per week een bericht geplaatst.
Dieuwke Mulder heeft het beheer van de website overgenomen. Er is helaas
gebleken dat de huidige versie van de website enigszins verouderd is geraakt.
Voor 2020 is er een plan gemaakt om de website te updaten en te vernieuwen. In
2019 zijn door Christa en Martijn lopende zaken afgesloten. Dieuwke heeft de
eerste analyses voor een vernieuwde website gedaan en alleen het noodzakelijke
onderhoud ondernomen.

24

10

Onderhoud en klusjesteam.

We hebben dit jaar een mooie hok gemaakt voor Dierendal.
Een hok voor eekhoorns, muizen, ratten, woestijnratten.
Het geheel is gesponsord door Wim Slappendel omdat we best lang moesten
wachten op de deur van de blokhut.
Jan en Jos moesten flink aan de bak en ze hebben een mooi resultaat.
Nu kijken of de Chinese boom eekhoorns het naar hun zin hebben.
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Financieel overzicht stichting

Financiële paragraaf Kinderboerderij Dierendal 2019.
Zoals al vaker genoemd moet Kinderboerderij Dierendal grotendeels, financieel
gezien, voor zichzelf zorgen. Denk hierbij aan alle kosten die komen kijken om de
Kinderboerderij in haar onderhoud en bestaan te kunnen laten voorzien:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de dierenarts
hooi
stro
voer
kantinekosten
verzekeringen
onderhoud gebouwen
cursussen
kleding vrijwilligers
kosten sponsorwerving
kamer van koophandel
drukwerk
bankkosten
telefoon
kosten Open dag
hokken
volière
mestafvoer
enz enz

Aan het bestuur ieder jaar weer de moeilijke taak om voldoende geld te
genereren om het voortbestaan van Dierendal te kunnen blijven waarborgen.
Diverse bedrijven werden weer aangeschreven met het verzoek Dierendal te
sponsoren en ook de inwoners van Waddinxveen werden niet vergeten.
Dierendal zelf heeft geld bijeengebracht door de verkoop van eieren, ijs, honing,
maïs, door het verhuren van het leslokaal, opvang van vakantiedieren alsmede een
kleine winst op de doe activiteiten voor kinderen.
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2019
Baten : € 27.705,Lasten : € 29.652,In 2019 bestond Kinderboerderij Dierendal 20 jaar en hebben wij twee grote
feesten gegeven; een voor de kinderen en een voor al onze sponsors. Dit is de
reden dat de uitgaven dit jaar hoger waren dan de inkomsten.
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