Kinderboerderij Dierendal

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020
Kinderboerderij Dierendal Waddinxveen
Inhoudsopgave
1

Voorwoord

2

Activiteiten en gebeurtenissen in 2020

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.
2020 was een jaar waar wij niet met plezier op terugkijken.
Schreef ik vorig jaar op deze plek nog dat we in 2019 weer enorm veel hebben
ondernomen voor de inwoners, groot en klein, van Waddinxveen; ditmaal is het
verhaal niet zo positief.
De boosdoener, u voelt hem al: Corona.
In maart zijn we elf weken dicht geweest, in november twee weken en vanaf
15 december 2020 zijn we tot de dag dat ik dit tik, 21 februari 2021, nog steeds
gesloten.
Daarnaast de vogelgriep….gelukkig niet bij ons maar wel elders in Nederland
hetgeen inhoudt dat al ons pluimvee moet worden opgehokt. De pauwen, de
kippen, de kalkoenen…alles zit sinds 29-10-2020 al binnen in de stal en is er nog
geen zicht op wanneer zij weer naar buiten mogen.
Het wordt er niet leuker op maar wat moet dat moet!
Koningsdag en het jaarlijkse Kerstfeest met ons eigen clubje; helaas ook dat
ging niet door. Wel hebben we hier en daar nog iets kunnen organiseren zoals NL
Doet en poffertjes bakken tijdens WadCultureel maar veel was het niet.
Door de gedwongen sluitingen hebben wij heel weinig extra eigen inkomsten
kunnen genereren, een flinke financiële strop.
Is er dan geen goed nieuws te melden? Zeker wel! Eind 2020 zijn onze bijen- en
schapenstal vervangen door prachtige nieuwe exemplaren met sedum ( voorjaar
2021) op het dak, een grote persoonlijke wens.
Het hoofdgebouw is voorzien van een mooi nieuw rood dak, binnen is het leslokaal
geïsoleerd en we hebben overal HR++ glas gekregen.
In 2021 gaan we verder met het verduurzamen van Dierendal; we hopen genoeg
financiën te hebben voor zonnepanelen. Niet zomaar zonnepanelen want dat past
niet bij Dierendal maar een prachtig paneel in de vorm van een bloem!
Ondanks alle treurnis prijzen wij ons gelukkig dat alle vrijwilligers van Dierendal
gezond zijn gebleven in 2020 en heel graag weer aan de slag willen.
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Vele anderen, iedereen kent wel iemand die dit is overkomen, zijn ziek geweest
of overleden aan dit nare virus.
We hebben geen idee wanneer wij weer open mogen in 2021; onze bezoekers en
wij; we kunnen niet wachten!
Als het zover is gaan we er een extra prachtige periode van maken; voor de
bezoekers maar ook voor onze vrijwilligers. Zij hebben elkaar zolang moeten
missen en het eerste dat wij gaan doen is een teambuilding uitje met elkaar:
pannenkoeken eten!
Wij hopen onze bezoekers in 2021 weer te mogen begroeten.
Dierendal is te volgen op Twitter, Instagram, Facebook en op onze website
www.dierendal.nl
Ik wens u alle goeds maar vooral een goede gezondheid toe voor 2021, tot
Dierendal!
Ellen van Helden
Voorzitter Kinderboerderij Dierendal
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Activiteiten en gebeurtenissen in 2020

Vetdennenappels maken op Dierendal.
Op vrijdag 3 januari hebben Hennie en Jacqueline vetdennenappels gemaakt voor
de buitenvogels. Er waren 16 kinderen die hebben meegedaan aan deze leuke en
vooral vette activiteit. De vetdennenappels worden vol geschept met gesmolten
zoutloze frituurvet toegevoegd met strooivoer. Belangrijk is dat het vet niet te
warm is, want anders loopt alles weer uit de dennenappel.

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.
Gouweplein activiteit “tegel verven”.
We hebben 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 tegel te verven.
Middag was een geslaagde activiteit waar er 28 kinderen geweest zijn.
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Zoönose keurmerk voor kinderboerderij Dierendal.
Ons keurmerk Zoönosen is vernieuwd voor het jaar 2020.
Wij hebben weer een Goedkeuringszegel ontvangen. Zoönosen zijn ziekten die
van mensen op dieren en van dieren op mensen kunnen worden overgedragen. Het
keurmerk Zoönosen geeft aan dat wij alles om besmettingen te voorkomen.
Bezoek en Gift Theo Thijssenschool.
Op de Theo Thijssenschool hebben de leerlingen in de periode voor Kerst hard
aan verschillende knutsels gewerkt die werden verkocht. De opbrengst van de
verkopen, een mooi bedrag van 427 Euro kwam te goede van Dierendal.
Alle leerlingen, ouders en leerkrachten van de Theo Thijssenschool bedankt.

500 Euro geschonken door palet Welzijn.
Op de bijeenkomst van de handwerkgroep Waddinxveen van Palet Welzijn in het
Anne Frankcentrum is op woensdag 5 februari een cheque ter waarde van 500
Euro overhandigd aan bestuursleden van kinderboerderij Dierendal.
Het bedrag is bij elkaar gebracht door onder andere de wekelijkse verkoop van
gemaakte handwerken van de leden van de groep, zoals sjaals, knuffels,
borduurwerk en seizoensgebonden werk.
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Oranje Fonds NLDOET of doet het niet.
NL Doet heeft op 13 en 14 maart haar landelijke vrijwilligers actie gehouden.
Het hing er even om, vanwege het Corona Virus ging NL Doet op veel plekken in
Nederland niet door. Op Kinderboerderij Dierendal hebben we met een klein
clubje aan het opruimen geweest.
Dierendal gesloten.
Vanaf 16 maart was Dierendal voor het publiek gesloten. Het corona virus wat
zich snel verspreiden en waardoor de druk op de ziekenhuizen steeds groter
werd waren er beperkingen door de overheid ingesteld om het corona virus onder
controle te krijgen
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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Schoonmaak op Dierendal en geopend op 2 juni.
Met een klein groepje vrijwilligers werd op zaterdag 30 mei schoongemaakt
zodat alles weer op orde zou zijn voor de opening. Op dinsdag 2 juni is Dierendal
weer open gegaan. Daarvoor waren er op Dierendal aanpassingen zoals geen
handen schudden, houd tenminste 1,5m afstand, vermijd drukte en beperk aantal
bezoekers.

Vrijwilligersoverleg.
Heel even kon het, samen zijn met (bijna) alle vrijwilligers. Natuurlijk zat
iedereen op gepaste afstand en werd er goed rekening gehouden met de toen
geldende maatregelen. Het was een belangrijk overleg waarin de maatregelen de
Dierendal neemt om Corona buiten de deur te houden ook werden besproken.
Overeenkomst voor Dierendal.
Werden wij vorig jaar nog met sluiting bedreigd, dit jaar hebben wij een nieuwe
overeenkomst getekend met de gemeente. Dierendal kan dus de komende jaren
zonder zorgen door.
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Wadcultureel.
Ondanks Corona ging het evenement Wadcultureel dit jaar gewoon door. Een
evenement waar wij bij Dierendal heel erg blij mee waren. Van der Loo kwam
namelijk bij ons poffertjes bakken en de opbrengst daarvan kwam ten goede aan
Dierendal.

Dierendal weer gesloten i.v.m. Corona.
In november ging Dierendal weer twee weken dicht in verband met Corona.
Al gauw kwam de derde sluiting in december.
Ook kwamen er geen vrijwilligers en werden de werkzaamheden verricht door de
beheerders en niet te vergeten door onze Thomas Postmus.
Thomas was ook aanspreekpunt voor de mensen van de markt die regelmatig van
het toilet gebruik maakten.
Vogelgriep.
Landelijke maatregelen vogelgriep. Sinds oktober gelden landelijke maatregelen
tegen vogelgriep (H5-virus). Zo moeten onder andere bedrijven, hobbyboeren en
dierentuinen hun vogels afschermen. Als een pluimveebedrijf besmet raakt,
wordt al het pluimvee van het bedrijf geruimd.
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Groot onderhoud Kinderboerderij Dierendal.
Tijdens de sluiting i.v.m. Corona zijn de werkzaamheden begonnen met het slopen
van bijenstal en schapenstal. Bijenstal en schapenstal worden vervangen en de
bestaande contouren blijven gehandhaafd. De stalletjes worden wel voorzien van
een Sedum dak.

Het dak van de kinderboerderij word een begin gemaakt met het vervangen
daarvan. Het word vervangen als bestaand (Stalen pannenlook in rood), deze
constructie is licht en geeft voldoende ruimte voor de ventilatie voor de hooi
opslag.
De kozijnen worden waar nodig gerepareerd en het dubbel glas gaan we
vervangen voor iig HR++, ook worden alle glaslatten vervangen.
Verder is het leslokaal geïsoleerd.
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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 betekent 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 2020

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 maanden die afvielen in verband met Corona waren de maanden maart, april,
mei en een gedeelte van december.

De teller heeft in 2020 aan bezoekers geteld: 45.450 bezoekers.
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BEZOEKERSAANTALLEN DIERENDAL
2020
Januari

4540

Februari

4140

Maart

0

corona

April

0

corona

Mei

0

corona

Juni

5495

2021

2022

2023

2024

0

0

0

0

koningsdag

opendag

Juli

8270

Augustus

6075

September

8230

Wadcultureel

1200

Oktober

4800

November

2700

December

1200

TOTAAL

45450
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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.
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.
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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.
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.
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.
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De kalkoenen
Kalkoenen zijn grote siervogels uit Noord- en Midden Amerika die in de 16e en
17e eeuw met Spaanse schepen naar Europa zijn overgebracht. Net als andere
pluimveesoorten zijn kalkoenen groepsdieren, de mannetjes leven meestal
gescheiden van de vrouwtjes, hoewel een koppel van een haan met meerdere
hennen zeker geschikt is. In een groep kalkoenen heerst een rangorde. Kalkoenen
communiceren vooral door middel van geluiden. Het bekendste geluid is wel de
roffelende kwakel die de mannetjes laten horen om hun territorium af te
bakenen.

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

Het onderhouden van een weelderige tuin is een kunst op zich. Dat komt omdat
je plantenkennis nodig hebt om de tuin te begeleiden. Om het onderhoud te
vergemakkelijken kan je het beste minder soorten kiezen en daar grotere
groepen mee maken. Ook dan kan het effect nog overweldigend zijn, maar het
onderhoud wordt makkelijker.

Enkele voorbeelden van natuurlijke tuinen zijn:








een wilde tuin, waar je nauwelijks ingrijpt in natuurlijke processen
de heemtuin met voornamelijk inheemse beplanting
een vogeltuin die zo veel mogelijk is ingericht voor vogels
een vlindertuin met vlinder- en insecten lokkende planten
natuurlijke vijvertuin, aantrekkelijk voor water dieren
ecologische tuin zonder gif en kunstmest
duurzame tuin met bewuste keuze voor zo veel mogelijk duurzame
materialen en beplanting
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Waar kan je op letten bij het inrichten van een natuurlijke tuin?



kies voor beplanting met natuurwaarde, zoals voedsel en bescherming voor
dieren
zorg voor voldoende variatie in bloeitijd

Natuurlijk zijn we drie maanden dicht geweest maar de resterende tijd heeft
Jan Hoogerbrug de nodige uren er aan gewerkt om dit te realiseren.
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Bijenstal

Van twee naar vier volken:
In 2020 stonden er in het begin van het jaar 2 bijenvolken op de
kinderboerderij. Deze zijn in de loop van het jaar naar 4 volken uitgegroeid. In
de wintertijd was er niet heel veel werk met de bijenvolken. Dan zitten de volken
op de tros en zijn in winterrust. De bijen beginnen pas te vliegen als de
temperatuur boven de 14 graden komt en de zon schijnt. Enkele keren is dit in
januari/februari voorgekomen. De bijen konden met deze temperatuur snel even
naar buiten om te ontlasten. Als imker heb ik erop gelet dat de volken gedurende
de winter voldoende voer hadden. Bijen verbruiken in de winter ongeveer 125150 gram van hun honing, die ze in de zomer hebben opgeslagen, per week.
Hiermee houden ze de tros waarop ze zitten
warm. In het voorjaar als er weer een klein
broednestje is, verbruikt het volk zeker meer
dan het 10-voudige! De imker moet nu goed
opletten dat het volk niet verhongert. Meer
werk aan de winkel.
Een fijne standplaats voor het hele jaar:
De kinderboerderij is een geschikte plaats
binnen de bebouwde kom. Er groeien en bloeien
bomen, struiken en planten gedurende het hele
jaar. Dat is iets dat bijen nodig hebben voor
hun ontwikkeling. In het voorjaar is vooral de
wilg erg belangrijk. Deze bloeit zelfs naast de
bijenstal. De bijen kunnen direct naast de
deur gaan shoppen. Door deze eerste grote
dracht in de vorm van stuifmeel en nectar
komen de volken in een groeispurt. Het volk groeit dan zo snel door al dat goede
eiwitrijke stuifmeel, dat ze niet lang daarna om de 7-8 dagen nakeken moeten
worden op zwermneiging. We zitten dan ongeveer in april. Het is aan de imker om
dit alles binnen de grenzen te houden door allerlei imkerhandelingen.
Honing:
Bij het bloeien van de kers, kwamen de
honingkamers weer op de volken. De bijen
waren ook dit jaar weer ijverig en hebben vele
kilo’s honing verzameld en opgeslagen. In mei
en in juli is er honing uit de raten geslingerd.
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Een nieuwe voortuin:
Voor de bijenstal zijn bloemen die goede drachtplanten voor bijen zijn,
aangeplant. Dit is niet alleen voor de honingbijen erg gunstig, ook de wilde bijen
doen zich hieraan tegoed. Fijn dat zo aan alle soorten bijen gedacht wordt.

Een nieuwe bijenstal:
Ergens in november zijn de bijenvolken ‘uit logeren’ geweest naar Boskoop. Dit
moest omdat de oude bijenstal werd vervangen door een nieuwe stal. Inmiddels
zijn de bijen weer terugverhuisd naar Waddinxveen. Het is een prachtige stal
geworden. Als het buiten donker weer is, kunnen de volken nu zelfs ook nog goed
verzorgd worden, omdat er vergeleken bij de oude stal een zee van (led)licht is.
Heerlijk om zo te kunnen werken!
Tegen de tijd dat het dak met planten is bedekt, kunnen de wilde bijen en
misschien de honingbijen ook op hun eigen huis nectar en eventueel pollen
oogsten.
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Continue vinger aan de pols:
In december is er onder een van de volken een weegschaal (BEEP-Base)
geplaatst. Ook zit er hieraan een binnenthermometer verbonden. Daarop is af te
lezen hoeveel de bijen aan honing halen, of ze voer nodig hebben, of er broed in
de bijenkast aanwezig is, etc. De gegevens worden via het Lora netwerk van KPN
opgeslagen en dit is dan via de computer weer af te lezen. Zo kunnen de bijen op
afstand continue in de gaten gehouden worden. Dit is allemaal mogelijk omdat de
bijen op zo’n prachtige locatie staan!

Toekomst:
Voor de toekomst denk ik er nog aan om een informatiebord te ontwerpen
waarop bezoekers kunnen lezen hoe het leven van een honingbij nu precies in
elkaar steekt. Misschien kunnen we zelfs info over wilde bijen toevoegen.
Ik hoop dat we gauw weer bezoekers kunnen ontvangen op de kinderboerderij.
Annet Kunneke.
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De Volière

Via NL-doet ben ik bij het Dierendal terecht gekomen. Na een hele dag
gezwoegd te hebben kwam Ellen naar mij toe met de vraag of ik niet wat meer
wilde doen bij het Dierendal. Ik gaf aan, dat ik wel interesse had om de vogels in
de volière te verzorgen. Ik had in mijn jeugdjaren namelijk een eigen volière bij
mijn ouders gehad met parkieten. En toen kwam de pandemie en het bleef een
hele tijd stil.
O ja ik heb mij nog niet voorgesteld. Mijn naam is Ad Fiere in de jonge leeftijd
van 74 jaar en ik woon op een paar minuten fietsen van het Dierendal.
Na de versoepeling van de pandemie kreeg ik een mailtje of in nog interesse had
en of ik eens wilde komen praten. Rens vertelde mij toen dat Marthien Houweling
wegens privé omstandigheden eigenlijk geen tijd meer had om de vogels te
verzorgen en of ik dit over wilde nemen. Nou dat was niet tegen dovemans oren
gezegd. Vanaf die tijd ben ik samen met Marcel Roor aan de slag gegaan. De
buitenvolière werd weer voorzien van nieuwe wilgentakken en de bodem
gedeeltelijk weer bedekt met zand. De buitenkant wat geschilderd en
schoongemaakt.
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In de maand oktober zijn er 3 jonge valkparkieten en 5 jongen parkieten
uitgevlogen. Dat is toch weer een leuke uitbreiding. Ook een droevig nieuwtje.
Onze handtamme kwartel heeft het niet gered.
In de winterperiode willen we de binnenkant onder handen nemen, zodat alles er
in het voorjaar weer fris uitziet.
Marcel en Ad
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WWW.Dierendal.nl

Social media Dierendal
Onze Social media zijn in 2020 belangrijker
geworden dan ooit. Door de Lock downs was
Dierendal in 2020 meerdere keren voor langere
tijd gesloten. Via onze Twitter-, Facebook- en
Instagram accounts hebben we onze volgers op
de hoogte kunnen houden van het wel en wee van
onze dieren en allerlei andere voorkomende
gebeurtenissen op Dierendal, zoals de voortgang
van het groot onderhoud. Afgelopen jaar is wel
gebleken dat veel inwoners van vooral Waddinxveen Dierendal een warm hart
toedragen en dat is te merken aan het toegenomen aantal volgers op onze Social
media. Op Facebook zijn we de duizend volgers gepasseerd en ook op Instagram
zitten we nu boven de 250 volgers. Facebook wordt beheerd door Ellen en
Jacqueline, Twitter door Ellen, de website door Dieuwke en Jacqueline beheert
ook Instagram. Buiten de Lock downs plaatsen we gemiddeld 3 berichten per
week op Facebook en Instagram, echter door de Lock downs was dit niet
mogelijk en proberen we minimaal 1 keer week een actueel bericht te plaatsen.

Op de website van Dierendal zijn de afgelopen
maanden werkzaamheden uitgevoerd. Zo is de
website bezig aan een update waardoor o.a. de
beveiliging weer in orde is. Ook is er flink opgeruimd
en is er geprobeerd om de website makkelijker upto-date te houden. Een van de wijzigingen in dit
kader is bijvoorbeeld de widget voor Facebook die op
de website is opgenomen. Zo is de website bezoeker
ook altijd op de hoogte van het laatste ‘sociale’
nieuws. Op de website is ook de informatie over de vrijwilligers drastisch
aangepast. Voor 2021 staat het aanpassen van de secties dieren en sponsors op
het programma.
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Onderhoud en klusjesteam.

Diverse werkzaamheden hebben Jan en Jos op de kinderboerderij gedaan.
Bankjes in het tuintje en voor de kinderboerderij hebben ze vervangen door
prachtige houten bankjes.

Ook in de nieuwe bijenstal zijn er aanpassingen gedaan.
Bijenkasten staan er weer keurig netjes bij.
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Financieel overzicht stichting

Financiële paragraaf Kinderboerderij Dierendal 2020.
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.
Het jaar 2020 kende weinig extra inkomsten omdat we door Corona helaas veel
en lang dicht waren.
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Daarnaast hebben we veel extra uitgaven moeten doen om Dierendal coronaproof
open te houden.
Anderzijds hadden wij door de vele sluitingen ook veel minder kosten, dat dan
weer wel.
Dierendal zelf heeft dus in 2020 minder 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.
31-12-2020
Baten : € 31.631,Lasten : € 21.978,Een mooi resultaat: in 2021 gaan we werk maken van duurzaamheid en kunnen nu
hiervoor ons eigen geld gebruiken.
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