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Voorwoord

Beste lezer,
Een terugblik op 2021 had er een stuk positiever uit moeten zien dan de
terugblik in het Jaarverslag 2020; het jaar waarin we veel met Corona en
sluitingen te maken hadden en een dieptepunt was in het 21-jarige bestaan
bestaan van Kinderboerderij Dierendal.
Helaas kregen we ook in 2021 weer met langdurige sluitingen door Corona te
maken en ook de vogelgriep trof Nederland weer gedurende steeds langere
tijden waardoor ons pluimvee wederom vele maanden zat opgehokt.
Kortom; ook 2021 was weer een verdrietig jaar voor onze dieren, onze
vrijwilligers en onze bezoekers.
Koningsdag en het jaarlijkse Kerstfeest met ons eigen clubje; helaas ook dat
ging niet door. Wel hebben we, tussen de sluitingen door, hier en daar nog iets
kunnen organiseren zoals een fantastische poppendokter tijdens Waddinxveen
Proef 2021! en het schilderen met kinderen tijdens WadCultureel ism de
Waddinxveense Kunst Kring.
Ook was het nog mogelijk om met onze dieren de bewoners van Huize Souburgh
te bezoeken, altijd een geweldig uitje.
In de zomer hebben we een gezellig samenzijn met de vrijwilligers kunnen
organiseren, tussen de sluitingen door, en dat was heel fijn: iedereen zag elkaar
weer eens.
Eind 2021 ging een grote wens in vervulling: ons eigen zonnebloempaneel werd
geplaatst en in gebruik genomen; Dierendal kan nu zelf energie opwekken
hetgeen enorm in de kosten gaat schelen.
Mbv sponsoren en eigen geld hebben wij dit kunnen realiseren en wij zijn
supertrots op onze zonnebloem!
Begin 2022 mochten wij gelukkig weer open: wat zijn wij als bestuur, onze
vrijwilligers, onze bezoekers, onze beheerders en onze dieren hier blij mee!
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Wij hopen dat 2022 weer een ouderwets gezellig jaar mag worden op Dierendal!
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 2022, tot
Dierendal!
Ellen van Helden
Voorzitter Kinderboerderij Dierendal
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Activiteiten en gebeurtenissen in 2021

Groot onderhoud Dierendal.
Omdat er in deze periode de coronamaatregelen ook voor de kinderboerderij van
toepassing waren hebben wij geen bezoekers ontvangen.
Ook was er zo min mogelijk vrijwilligers en we waren blij met Thomas die de
dagelijkse werkzaamheden op Dierendal heeft gedaan. Toch was het niet
helemaal stil en kon het groot onderhoud plaatsvinden. De bijenstal en
schapenstal zijn vervangen en kregen wij nieuwe dakplaten op de
kinderboerderij.

Koek en Zopie.
In februari bleek dat het voor de horeca erg moeilijk was om het hoofd boven
water te houden. Wij hebben daarom Koek en Zopie (erwtensoep en chocomel)
verkocht. De opbrengst ging naar Broer en Zus.
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Lammetjes en Corona
In april zijn er meerdere lammetjes geboren. Helaas waren de dieren alleen op
social media te bewonderen. Een spontaan bezoekje zat er voorlopig niet in.
Lintjesregen 2021
Onze Ellen van Helden heeft een lintje gehad voor al haar vrijwilligerswerk.
Ze werd verrast met een bezoekje van de burgemeester aan huis. Door de
coronamaatregelen was een lintjesregen in de raadzaal nog niet toegestaan.
Voor het vele werk op Dierendal, maar ook als raadslid voor de VVD en daarnaast
actief betrokken bij het Repair Cafe is deze onderscheiding aan haar uitgereikt.

Sedumdaken.
In april zijn de daken van de schapenstal en bijenstal van een milieuvriendelijk
sedumdak. De beplanting zorgt voor bescherming tegen zonlicht en regen en
tegen extreme temperatuurverschillen.
In de winter houdt de sedumlaag de warmte vast, en in de zomer creëert het een
koelend effect.
Eindelijk weer open!
Half mei mocht Dierendal eindelijk weer open. Na al die maanden gesloten te zijn
geweest was er werk aan de winkel. Planten werden ingekocht. En er moest van
alles en nog wat schoongemaakt worden.
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Vrijwilligers van Dierendal.
Na ruim 14 maanden konden alle vrijwilligers van Dierendal weer even
samenkomen op de kinderboerderij. Begin september was het dus hoog tijd om
elkaar weer te zien. Onder het genot van een hapje en een drankje en een
stralend zonnetje was het een gezellige middag met elkaar.
Wadcultureel.
Zaterdag 11 september was er Wadcultureel. Deze keer werd het thema
bijenproducten wat naar voren gehaald. Er waren veel foto’s aanwezig, waarbij
uitleg gegeven werd. Ondanks Corona ging het evenement gewoon door!
Een leuke dag met een presentatie van de Imker en de Waddinxveense
Kunstkring.
Proeven van snacks en spellen in Warnaarplantsoen.
Het Warnaarplantsoen was op zaterdag 9 oktober van 11.00 tot 16.00 uur de plek
van het evenement Proef 2021. Het werd georganiseerd op initiatief van de
kerken voor alle dorpelingen. Op het programma staan veel activiteiten voor jong
en oud. Zo kon er tussen 11.00 en 16.00 uur door de jongsten worden geknutseld
en ze konden worden geschminkt. Voor kinderen vanaf groep 1 van de basisschool
was er een poppentheater. Tieners konden een sportclinic volgen die
georganiseerd werd door Korbis. Verder was er een poppendokter annex
knuffeldierendokter aanwezig in Dierendal en was er een speurtocht uitgezet.
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Plus Waddinxveen stelde 12.000 euro beschikbaar.
Op 11 november 2021 mochten Ellen en Jacqueline bij plus Zuidplas een cheque
ophalen ter ere van de sponsorpuntenactie!
De steunactie werd in het leven geroepen door Plus om lokale organisaties een
steuntje in de rug te geven tijdens corona. Tijdens de actie, die in oktober en
november plaatsvond, kregen plus-klanten bij aankoop van elke 10 Euro een punt.
Dit punt konden ze online toekennen aan hun favoriete club of vereniging.
Uiteindelijk werd de beschikbare 12.500 euro naar rato verdeeld over de 12
deelnemers op basis van het aantal punten. De grote Winnaar was
kinderboerderij Dierendal, die ruim een kwart van de punten had ontvangen, goed
voor 3170 Euro.
Ellen van Helden die namens Dierendal het bedrag mocht aannemen, was erg blij
met het cadeau en had daar ook een bestemming voor.
Nieuwe informatiebordjes waardoor bezoekers meer te weten kunnen komen
over de dieren op de kinderboerderij.

Gouweplein activiteit.
Binnen de geldende corona maatregen konden kinderen aan de slag met een
activiteit. Dit keer konden ze een houten schaapje maken beplakt met bolletjes
wol. Iedereen vond het een leuke activiteit, dus gaat het zeker herhaald worden.
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Zonnepaneel geïnstalleerd.
Op 28 november is op officiële wijze onze zonnebloempaneel in gebruik genomen.
Met grote dank aan Ecoplant Sun Tracing Solar Systems, Complex E-Techniek en
Rabobank.

Vrijwilligers in zonnetje gezet.
Op 30 november was het feest op Dierendal. Jacqueline Vis en Jan van der Kooij
ontvingen een verguld hefje omdat ze beiden al 20 jaar actief zijn als vrijwilliger
op Dierendal. Mooie woorden werden gesproken door wethouder Schippers en
Margo Vreeburg van Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen.
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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 2021

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.
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De teller heeft in 2021 aan bezoekers geteld: 45.700 bezoekers.

De maanden januari t/m mei 2021 zijn we dicht geweest in verband met
maatregelen Corona.
Toch zien we een toename in het aantal bezoekers op Dierendal!
We houden rekening er mee dat mensen een bezoek brengen aan Dierendal gaan
spelen in het park en daarna nog een bezoekje brengen.
We hebben een correctie toegepast van 20%.
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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.
Sierduiven
Duiven kunnen op verschillende manieren worden gehouden, Op Dierendal hebben
we een mooie til als huisvesting. De circa vijfhonderd duivenrassen zijn onder te
verdelen in verschillende groepen zoals: kleurduiven, kipduiven, meeuwduiven,
tuimelaar, hoogvliegers. Duiven zijn zeker niet veeleisend maar dagelijks voer en
vers drinkwater stellen ze zeer op prijs.
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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.
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

Wat komen we zoal tegen het afgelopen jaar in de heemtuin.
Echium vulgare (Slangenkruid) tweejarige plant. Een slanke, rechtopstaande
plant die meestal vanaf de basis is vertakt. De meest natuurlijke standplaatsen
van slangenkruid liggen in de duinen en langs de grote rivieren. Het bloemen
bezoek zijn maar liefs 13 soorten solitaire bijen, hommels honingbij en vlinders.
Dipsacus fullonum (Grote kaardebol) tweejarige plant. Een rechtopstaande plant
die volledig met sterk afstaande, scherpe stekels is bezet. Is veelal te vinden in
open grazige en ruige vegetaties van bermen, dijken en braakliggende terreinen.
Maar ook in tuinen en zaait zich sterk uit. Het bloemen bezoek is door
solitairbijen gewone behangersbijen, hommels honingbijen en vlinders.

Plantensoorten worden vaak gegroepeerd in levensvormen naar de wijze waarop
ze het ongunstige jaargetijde ofwel de rustperiode overleven.
Eenjarige planten: Officieel leven eenjarige planten een lang groeiseizoen als
plant. Het ongunstige seizoen of ongunstige jaren worden in of op de grond als
zaad overleefd. Het zaad kan vele tientallen jaren kiemkrachtig blijven.
Akkergoudsbloem, Gele ganzenbloem, Echte kamille, Tuinreseda.
Tweejarige planten: Tweejarige planten zijn rozet planten. In het centrum van
hun bladrozetten liggen de winterknoppen. Deze lopen in het voorjaar net boven
de grond uit. In de nazomer hebben nieuwe rozetten heel vaak een behoorlijke
doorsnee. Gewone Ossentong, Wollig vingerhoedskruid, Jacobskruiskruid
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Vaste planten: Vaste planten hebben winterknoppen op de wortelstokken en zijn
vaak jaren achtereen stabiele voedselplanten voor wilde bijen. In vergelijking
met bomen en heesters hebben ze meestal een langere bloeiperiode.
Geel duizendblad, Hondsdraf, Gevlekte Dovenetel, Gevlekt longkruid.

Persicaria bistorta (Adderwortel) vaste plant. De naam adderwortel verwijst
naar de dubbel gedraaide wortel (bistorta = tweemaal gedraaid) De
wortelbladeren die variëren van langwerpig tot ongeveer driehoekig eirond,
hebben een lange gevleugelde steel. De hogere stengelbladeren zijn smaller en
korter gesteeld tot meestal zittend. De kleine bloemen staan in een aarvormige
bloeiwijze. Het bloemen bezoek is door solitairbijen zandbijen hommels en
honingbijen.

Natuurlijk zijn we vijf 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

De volken:
Het jaar 2021 was een raar jaar voor de bijen. In de eerste twee maanden heeft
het gesneeuwd en gevroren. De bijen stonden gelukkig in de nieuwe bijenstal. De
sneeuw kon niet helemaal tegengehouden worden, omdat het dak nu wat hoger is
en dus ook lichter en zonniger dan bij de oude stal. De bijen vinden dat niet erg.
Zij zitten in de lekker binnen met een
voorraad honing dat als brandstof dient om
de boel op te warmen. Alle volken zijn de
winter van 2020/2021 goed en gezond
doorgekomen. Toch verandert het aantal
volken door omstandigheden ieder jaar weer.
Soms is een volk te klein en moet het met
een ander volk verenigd worden. Soms wordt
er een zwerm geschept en krijgt die dan
weer een thuis in de bijenstal. Aan het einde van 2021 stonden er 5 volken in de
bijenstal. Van deze 5 volken hebben 3 volken honing gehaald gedurende het
voorjaar en de zomer. Deze honing kon ook weer mooi op de kinderboerderij
verkocht worden.
De bijenstal:
In april heeft de bijenstal een nieuw dak gekregen, dat naar de zomer toe
prachtig uitgegroeid is.

De honing:
Tijdens het halen van nectar komt er altijd wat stuifmeel van de betreffende
plant in de nectar en in het haarkleed van de bijen terecht en dus ook in de
honing. Door een microscopisch onderzoek van de imker van deze honing is
gebleken dat de bijen vooral nectar haalden bij de klaver, liguster, linde, ilex en
herik. Natuurlijk ook bij andere planten, maar in de onderzochte honing kwamen
de meeste stuifmeelkorrels van bovenstaande planten voor.
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Drukke maanden, honing en was.
De meest drukke tijd voor de imker is in de maanden mei tot en met augustus. Er
was dan ook weer genoeg te doen. De bijen moeten iedere week een
zwermcontrole ondergaan. Er wordt indien nodig zwermverhindering toegepast
door het maken van een kunstzwerm. De honingkamers moeten klaargemaakt
worden om op de volken te zetten. Honing wordt geslingerd en in potjes gedaan
en van een etiket voorzien. De oude was moet gereinigd en gesmolten worden.
Van de was kunnen kaarsen gemaakt worden als er tijd over is en eventueel
wasdoeken gemaakt. De wasdoeken kunnen gebruikt worden om etenswaar, bijv.
om kaas in te pakken voor in de koelkast. Het hele jaar door moeten de bijen met
hun strijd tegen de varroamijten ondersteund worden.
Activiteiten:
De imker heeft
georganiseerd.

dit

jaar

aan

enkele

activiteiten

meegedaan

of

zelf

De ‘Wadcultureel’dag in september:
Op de Wadcultureeldag zijn honing, kaarsen en wasdoeken verkocht, die de
imker zelf gemaakt heeft van de eigen was van de kinderboerderijbijen. Ook was
er een openhuis in de bijenstal. Men kon de bijen bekijken en een collectie foto’s
met als thema: Bijenproducten. Informatie werd verstrekt. De stal werd goed
bezocht. Vooral als er een buitje was;). De kinderen konden tekenen.

\
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Informatiebord:
Het informatiebord is van nieuwe info voorzien over de wilde bijen.
Bezoek van de scouting Waddinxveen in oktober:
In oktober heeft de imker een groep kinderen met hun begeleiders van de
scouting Waddinxveen in de bijenstal ontvangen en aan de hand van platen een
verhaal verteld over het leven en het belang van de honingbijen. De kinderen
hoefden niet alleen te luisteren, ze konden
ook zelf iets doen en voelen.

Zo hebben ze de raten van dichtbij bekeken en geroken. De was kunnen voelen.
Platen bekeken en er vragen over gesteld. Natuurlijk was het leuk om ook even
samen met de imker in de bijenkasten te kijken en te tekenen voor de imker.

Januari 2022
Annet Künneke (‘de kinderboerderijimker’)
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De Volière

Samen met Marcel Roor heb ik de vogels verzorgd
in de volière van de kinderboerderij Het
Dierendal. De volière bestaat uit drie delen. Eén
deel voor valkparkieten, een deel voor
grasparkieten en een deel voor kleine zangvogels,
o.a zebravinken, Japanse meeuwtjes en
diamantduifjes en Turquoisineparkieten. Ook
lopen hier Japanse kwartels.
De verzorging bestaat uit het dagelijks voeren van de vogels. Twee maal in de
week doen we samen de grote verzorging van de volière, zoals het schoonmaken
van de waterbakken buiten en de nachtverblijven. In het voorjaar hebben we
nieuwe beplanting in de buitenvolière van de zangvogels en de grasparkieten
gekocht en aangeplant. Ook zijn de buitenverblijven deels voorzien van een
zandbodem en nieuwe wilgentakken. De wanden van de binnenverblijven zijn
voorzien van een nieuw laagje muurverf, een restantje van het opknappen van
mijn eigen woning.
In het voorjaar hebben we bij de valkparkieten en
de grasparkieten de nestkasten weer opgehangen
hetgeen nieuwe jonge vogels heeft opgeleverd.
Deze vogels werden voorzien van kleurringen,
zodat we het geboortejaar/leeftijd kunnen
bijhouden. Bij de zangvogels heeft dit helaas niet
tot resultaten geleid.
De Turquoisineparkieten hebben wel eieren gehad,
maar zijn niet tot jongen gekomen. Na het doodgaan
van de enige Japanse kwartel hebben we in totaal 5
nieuwe Japanse kwartels aangeschaft, waarvan er nu
nog 3 in leven zijn.
Ook hebben we van een lid van de Waddinxveense
vogelvereniging na de tentoonstelling in het najaar een
3 zebravinken en 4 diamantduifjes geschonken gekregen, hetgeen een welkome
aanvulling was op het bestand van de zangvogels. Helaas zijn er in het afgelopen
jaar ook diverse vogels dood gegaan. We praten dan over 4 grasparkieten, 4
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valkparkieten, 2 Japanse kwartels en 1 diamantduifje. De doodsoorzaken zijn
onbekend.
We zijn dit jaar geplaagd door 2 keer een sluiting van de kinderboerderij i.v.m.
Corona. Thomas zorgde er dan voor dat voedselvoorraad en het water voor de
vogels steeds werd aangevuld. Ook hebben we dit jaar gepleit voor een
overkapping van de buitenvolière, om de vogels te beschermen voor de regen.
Regen met daar over heen kou komt de vogels niet ten goede. Er is een plannetje
gemaakt voor uitvoering van de overkapping. Voor de vrijwilligers van de
kinderboerderij bleek dit toch een te grote belasting. Een offerte van een
aannemer was echter te duur. Misschien komt er het komend jaar een oplossing
hiervoor.
De vogeltjesmannen,
Ad Fiere en Marcel Roor
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WWW.Dierendal.nl

Social media Dierendal
Dierendal is actief op meerdere social media platformen. We zijn te vinden op
facebook, instagram en twitter. Hier is alles te volgen over het wel en wee van
de dieren en activiteiten die plaatsvinden op dierendal. Vooral op facebook en
instagram proberen we zo’n 3 tot 4 keer per week een foto en bericht te
plaatsen. Wat tijdens de coronasluitingen soms wel een uitdaging was. Onze
social media platformen worden goed bekeken, en houden de mensen vooral ook
tijdens de coronasluitingen op de hoogte en vooral betrokken bij dierendal. Op
facebook zitten we inmiddels op 1183 volgers, ook op instagram, wat meer voor
de wat jongere doelgroep is hebben we intussen al 348 volgers. Tenslotte zijn we
ook nog actief op twitter waar 228 mensen dierendal volgen. Nog steeds groeien
onze social platformen qua volgers, dus steeds meer mensen weten ons online te
vinden en te waarderen.
Website Dierendal
Op de website van Dierendal was het in 2021 stil. Veel van de geplande
activiteiten op Dierendal konden niet doorgaan vanwege Corona, dus onze agenda
online was leeg. Wel zijn er nieuwe foto’s van de vrijwilligers toegevoegd en is er
een start gemaakt met het bijwerken van de teksten van de dieren.
Voor 2022 staat als doel om alle teksten van de dieren te hebben aangepast en
de sponsors beter in beeld te brengen.
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Onderhoud en klusjesteam.

Diverse werkzaamheden hebben Jan en Jos op de kinderboerderij gedaan.

In het nieuwe schapenstalletje zijn de nodige aanpassingen gedaan.
Zeker in de kraamtijd is het nodig dat de lammetjes niet er uitbreken.
Nu de varkens er niet meer zijn is het hekwerk vernieuwd.
We hopen weer andere varkentjes te krijgen deze aanpassing was hard nodig.
We zijn blij met de aanpassingen.

27

11

Financieel overzicht stichting

Financiële paragraaf Kinderboerderij Dierendal 2021.
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 2021 kende wederom weinig extra inkomsten omdat we door Corona
helaas weer veel en lang gesloten 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 ook in 2021 veel 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.
We hopen dat 2022 een beter jaar gaat worden!
31-12-2021
Baten : € 37.103,Lasten : € 40.461,De hogere bedragen tov andere jaren zijn
verklaarbaar door de aanschaf van ons
zonnenbloempaneel ad € 14.000,Het negatieve eindsaldo komt o.a. door
grote uitgaven in 2021 zoals:
-drainage van onze wei
-repareren muziekvogels en nieuwe accu’s
-veel nieuwe hekwerken
-nieuwe groep in de meterkast
-graven geul voor zonnenbloempaneel
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