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Voorwoord

Beste lezer,
2015 is alweer voorbij, wat gaat de tijd toch enorm snel.
Koningsdag was wel weer het hoogtepunt van het jaar op Dierendal, samen met
de viering van Kerst met al onze vrijwilligers en uiteraard de vele geboorten in
het voorjaar.
Tijdens het grote Koningsdagfeest in het Warnaarplantsoen, maar ook op
Dierendal, hebben we onze verkoopautomaat in gebruik genomen; deze hebben
wij aangeschaft om meer inkomsten te genereren.
In 2015 is onze vrijwilliger van het eerste uur, Frans Vis, na een lang ziekbed
overleden.
We hebben afscheid genomen van bestuurslid Geert, en Wietske verwelkomt als
nieuw bestuurslid.
Met de dieren zijn we bij huize Souburgh op bezoek geweest, dit in
samenwerking met de Rotary Waddinxveen, en de bewoners van Souburgh op hun
beurt, hebben Dierendal bezocht tijdens de rolstoelvierdaagse. Wat was dat
beide mooi om te kunnen doen.
In 2015 is Dierendal een Zwerfboekstation geworden; boeken kunnen worden
geleend, geruild of meegenomen. Dit alles om kinderen weer aan het lezen te
krijgen.
In december is ons tweede varkentje Jules overleden, zijn broertje al eerder.
Ze hebben een mooi leven gehad op Dierendal!
Ook huiskat Rambo is overleden, onverwacht helaas. Ook al was Rambo nog niet
heel oud, hij heeft wel een prachtleven gehad op Dierendal.
In de zomer hebben wij meegedaan aan een woonmanifestatie op Triangel; dit in
een mooie stand met boerderijspelletjes. Dit om Dierendal te promoten.
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De dames van de Waddinxveense Kunstkring waren ook dit jaar weer te gast op
Dierendal tijdens de Open Atelier Route; twee dagen lang exposeerden zij hun
schilderijen.
Vanaf 2016 gaat de gemeente nog meer bezuinigen op Dierendal; ook de uren van
de beheerder gaan wegbezuinigd worden. De beheerder kunnen ( en mogen..) wij
uiteraard niet missen, dus zal er meer geld moeten worden gegenereerd. Hoe?
Dat weten wij nog niet, want we brengen zelf al zoveel geld in het laadje, en
meer is niet mogelijk. Onze inspanningen houden een keer op. Hier komt vast wel
een oplossing voor! Als t niet lukt mogen we altijd weer terug naar de Gemeente,
dat is mooi.
2016 zal dus het jaar gaan worden van de bezuinigingen, maar ook het jaar van
het Keurmerk. Dit moet in 2016 opnieuw gekeurd worden, een hele klus, maar
uiteraard gaan wij dit ‘gewoon” doen!
Zonder onze sponsors zou Dierendal niet bestaan, dus onze hartelijke dank voor
hun steun! En dit hartelijk dank geldt uiteraard ook voor al onze vrijwilligers;
zonder hen zou er ook geen Dierendal bestaan.
Dierendal is te volgen op Facebook en op Twitter: www.twitter.com/Dierendal.
En uiteraard via onze website www.dierendal.nl
Met hartelijke groet, tot Dierendal!
Ellen van Helden Voorzitter Dierendal
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Activiteiten en gebeurtenissen in 2015

Rooskleurige toekomst voor kinderboerderij Dierendal.
Met de komst van het Nieuwe Centrum, pal naast Dierendal, het prachtige
gerenoveerde Warnaarplantsoen, de weekmarkt die er komt en de plannen voor
een pannenkoekenrestaurant, komt Dierendal middenin het hart van
Waddinxveen te liggen Per 1 januari 2016 komt de gemeentelijke steun te
vervallen en moet de stichting een andere financiële oplossing vinden om de
beheerder te behouden voor Dierendal. Het gebruik van de gebouwen en de inzet
van de beheerder zijn twee belangrijke bijdragen van de gemeente aan de
Stichting.
Positief is dat de stichting jaarlijks 25.000 Euro genereert door sponsoring door
bedrijven en particulieren, en verkoop van producten.
Actie NL Doet.
De ouderen van zorgcentrum Souburgh werden op vrijdag 20 maart getrakteerd
op een uitje. Onder begeleiding van het voltallige college van burgemeester en
wethouders en een groot aantal vrijwilligers brachten ze een bezoek aan
winkelcentrum Gouweplein, dronken koffie bij kinderboerderij Dierendal en
werden ‘s middags getrakteerd op een high tea in Souburgh
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Speurtocht op Boomfeestdag.
Dierendal hield op woensdag 18 maart een speurtocht in het kader van nationale
boomfeestdag. Het was een gezellige drukte en Kinderen hebben vanaf 5 jaar
onder begeleiding aan deze activiteit meegedaan. Alle kinderen kregen een
presentje mee naar huis. Het thema was (Bomen en water)

Dierendal is tweeling rijker.
In maart zijn er jonge geitjes geboren. Een bonte geit was van een tweeling
bevallen. Groot feest op de kinderboerderij nu er weer lammetjes waren
geboren.

Landelijke Opschoondag.
Zaterdag 28 maart heeft de landelijke Opschoon dag plaatsgevonden.
Ook Waddinxveen heeft actief meegedaan aan deze actie.
In verschillende wijken staken bewoners de handen uit de mouwen voor een
schonere buurt. Ook een aantal scholen in Waddinxveen deden mee.
Ondanks het slechte weer was de opkomst goed zaterdag.
Ook bij kinderboerderij Dierendal hielp jong en oud mee met afval opruimen.
Paaseieren schilderen.
Op vrijdagmiddag 3 april hebben kinderen paaseieren geschilderd op de
kinderboerderij. Het was een hele gezellige middag. De kinderen mochten
allemaal een paar eieren verven, net zoals ze zelf wilden.
De vrijwilligers van Dierendal zorgden voor verf en natuurlijk eieren en voor de
liefhebbers was er koffie en limonade.
Stralend oranje Parkpretfeest.
Toch nog een zonnige Koningsdag; veel bezoekers trokken maandag 27 april naar
het Burgemeester Warnaarplantsoen om het Koningsfeest, uitbundig te vieren.
Voordat iedereen zich in het feestgedruis stortte, heeft burgemeester Bert
Cremers het officiële startsein gegeven.
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Peppa-prijzen bij Dierendal.
De hele maand april stond bij kinderboerderij Dierendal in het teken van Peppa
het varken. Kinderen konden een rondje door de kinderboerderij maken en een
rebus invullen; uit de goede inzendingen werden twee winnaars getrokken.
Zaterdag 16 mei werden de prijswinnaars verwelkomd.
Vrijwilligers organiseerde in dit kader een speurtocht in en rondom
Kinderboerderij Dierendal.
Educatieve middag bij Dierendal.
Bijen zijn onmisbaar voor de bestuiving van planten, struiken en bomen.
Omgekeerd zijn tuinen van belang voor de voedselvoorziening van bijen.
De imker van kinderboerderij Dierendal Leendert Tanis gaf zaterdag 6 juni
vanaf 14.00 uur uitleg over de honingbij en geeft een demonstratie honing
slingeren. Ook kon op deze dag honing en waskaarsen gekocht worden.
Onder leiding van Jan Hoogerbrug kon men een wandeling maken door de
educatieve tuin er komen meer dan honderd inheemse planten voor.
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Voortbestaan Dierendal.
De bedoeling is dat de subsidie van 50.000 Euro in fases verminderd wordt.
Het verminderen van de subsidie, staat beschreven in de zogeheten begroting
uitgangspuntenbrief die in de raad besproken gaat worden.

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.

Nachtvlinders kijken bij Dierendal.
Op vrijdagavond 18 september was er voor jong en oud een nachtvlinderavond.
Een wit laken, beschenen door een felle lamp kwamen diverse nachtvlinders als:
Huismoeder, Koperuil en zwarte-uil.
Op smeerseltjes op bomen kwamen onder meer de Agaatvlinder en de
piramidevlinder af.
Buitenbioscoop Burgemeester Warnaarplantsoen.
De wijkplatforms van Waddinxveen hebben de handen ineen geslagen om een
buitenbioscoop te realiseren.
Op zaterdag 19 september waren alle inwoners van Waddinxveen vanaf 20.00 uur
welkom om op het Burgemeester Warnaarplantsoen om de film over Michiel de
Ruyter te bekijken op een scherm van 7.20 bij 4.00 meter.
De film begon om 20.30 en werd door heel wat Waddinxveners bezocht.
Actiedag Wadwijk gericht 2015.
In het kader van cultuurtraject Wadwijkgericht organiseerde de gemeente op
woensdag 23 september samen met sociale partners zoals Ipse de bruggen, Palet
Welzijn, Stichting Vrijwilligerswerk en de wijkplatforms een actieve middag voor
jong en oud. Medewerkers van de gemeente Waddinxveen gingen die dag massaal
de wijken in om maatschappelijke activiteiten uit te voeren.
Op Dierendal was er een heus poffertjesfestijn georganiseerd.
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Pompoenen worden lantaarns.
Op Dierendal werden donderdag 22 oktober van pompoenen lantaarns gemaakt.
De kinderen hebben hun best gedaan om de mooiste lantaarns uit te snijden. Na
afloop mochten de kinderen de zelfgemaakte creaties mee naar huis nemen.
Cheque Open Atelier.
Marlène van der Velde, voorzitter van de commissie Open atelier Route van de
Waddinxveense Kunst Kring, overhandigde onlangs en cheque ter waarde van 250
euro aan Ellen van helden van kinderboerderij Dierendal.
De gift was een geschenk als dank voor de gastvrijheid van Dierendal tijdens de
Open Atelier Route.

10

3

Vrijwilligerswerk

De vrijwilligers van Dierendal

Wat zou Dierendal zijn zonder vrijwilliger?
Onze professionele beheerders Rens en Martin (zijn vervanger) mogen van de
gemeente Waddinxveen nog maar 3 uur per dag aanwezig zijn. Niet elk 3 uur,
maar afwisselend, dus echt maar 3 uur per dag totaal.
Dit is veel en veel te weinig, want wat moet er allemaal niet gebeuren om een
Kinderboerderij te runnen:
-

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
Administratief voldaan aan de steeds zwaardere eisen van diverse Ministeries
Begeleiden van minder valide/gehandicapte vrijwilligers
Enz enz……

En natuurlijk het belangrijkste: het verzorgen van de dieren!
Voorjaar: de bevallingen: Enig idee hoeveel tijd erin gaat zitten om dit goed te
laten verlopen? De bevallingen vallen zelden gelijktijdig aan de drie uur van de
aanwezigheid van de beheerder……dus deze is ook vaak buiten zijn uren dan
aanwezig, en dit gebeurt vaker.
Zou het college van Waddinxveen hier ooit aan denken??
Wat zou het heerlijk zijn als er op Dierendal, gewoon, zoals het absoluut zou
moeten, de hele dag een beheerder aanwezig zou zijn die alles op rolletjes zou
kunnen laten verlopen.
Waarom kan dit elders wel en in Waddinxveen niet? Met ruim 26.000 bezoekers
per jaar hebben we ons bestaansrecht wel bewezen!
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Helaas de werkelijkheid is geheel anders, en moeten we roeien met de riemen die
we hebben!
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.
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 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

Zonder onze vrijwilligers zou Dierendal niet meer bestaan.
Lieve vrijwilligers: de meesten van jullie zijn al jaren bij ons, dus hebben jullie
het naar je zin, en dat is zo begrijpelijk: Dierendal is een heerlijke plek in
Waddinxveen waar met liefde wordt gezorgd voor de dieren, en alle bezoekers
hartelijk worden ontvangen om een stukje natuur en liefde voor de dieren te
snuiven.
Wij zijn hier heel gelukkig mee, want zonder jullie zou het er allemaal heel
anders uitzien, sterker nog: was er geen Dierendal meer!
Ellen van Helden, Voorzitter Dierendal
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Bezoekersaantallen

Grafieken van de laatste vier jaar.
2012 wordt er nog volop gebouwd aan het nieuwe winkelcentrum, ook ondergaat
het Warnaarplantsoen een grondige opknapbeurt.
2013 is het Warnaarplantsoen klaar en is er een feestelijke opening.
2014 gaat het winkelcentrum open met 20.000 vierkante meter winkelruimte,
Daarnaast komen er gefaseerd 360 woningen, in deze maand is Dierendal dicht
geweest i.v.m. vogelgriep.
2015 is Dierendal goed bezocht geweest en dat is goed terug te zien in de
grafiek.
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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.

14

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 en het
Nederlandse Zwartblesschaap. Rust is de basis voor een goede omgang met
schapen. Bij gebrek aan gras voert men de schapen hooi. Wortels, bieten, knollen
en aardappelen lust een schaap ook graag, maar men moet hier niet te veel van
voeren.
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 volgende rassen:
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.
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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 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 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.
De herkomst van de cavia is het Zuid-Amerikaanse land Peru. Het
gezichtsvermogen is matig tot slecht ontwikkeld. Het gehoor en de reuk zijn
echter goed ontwikkeld.
Als de cavia’s wat nader geobserveerd worden, vallen de verschillende geluiden
op die zij produceren. Piepen, fluiten, knorren en klappertanden behoren tot hun
repertoire.
Een zeer belangrijk punt bij de cavia-voeding is de vitamine C voorziening.
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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.
In december 2015 is tot ons verdriet, ons hangbuikzwijntje overleden, Jules was
heel oud en we hebben hem moeten laten inslapen.
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

De Educatieve heemtuin
Na 3 jaar geleden te zijn begonnen met de tuin zijn hier al meer dan 100 soorten
inheemse planten te zien. In het voorjaar diverse bolgewassen zoals
Sneeuwklokje, Boerencrocus en Wilde hyacint. In deze periode bloeien ook
Speenkruid, Longkruid en Maats viooltje.
In de zomer bepalen zomerplanten tijdelijk het beeld met o.a. Ratelaar,
Margriet, Knoopkruid en Dag koekoeksbloem en aan waterkant Gele lis.
Kattenstaart en Koninginnekruid bloeien in de nazomer.
Er zijn veel soorten waargenomen, o.a. vlinders, libellen en juffers, en solitaire
bijen. Deze laatste maken gebruik van de insectenhotels.
De vlinderstrook bij het trekpontje ontwikkeld zich goed, vanaf juli zijn daar
leuke vlinders te zien.
De nestkastjes worden jaarlijks gebruikt door de mezen.
We blijven de ontwikkeling op de voet volgen en hebben ook weer
belangstellenden het e.e.a. uitgelegd over wat hier leeft en groeit.
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Bijenstal

Bijenstand compleet
Het tweede jaar als hobby Imker op KB Dierendal is redelijk succesvol verlopen.
De bijenstal is gevuld met zes volwaardige volken. In 2015 heb ik 5 mooie
Buckfast koninginnen geteeld. Deze soort is niet steeklustig en zwermtraag.
Ook ben ik in 2015 begonnen met de zogenaamde Renson methode. Een
eenvoudige manier om de koningin in beperking te zetten. Bijen zwermen normaal
gesproken in mei uit om zich te vermeerderen. Op zich prima maar op de
Kinderboerderij best lastig. Dank zij de Renson methode hebben we in de zomer
van 2015 maar 2 zwermen gehad. Dit hadden er zonder de methode wel 15
kunnen zijn

De honingopbrengst was prima. Waddinxveen bezit veel Lindebomen en juist
tijdens de Lindebloei was het weer in voor de bijen prima. Met als gevolg heel
veel Lindehoning. Deze honing is ook op de Kinderboerderij te koop. Een deel van
de opbrengst komt ten gunste aan KB Dierendal.
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Educatie
Afgelopen jaar hebben Jan Hoogerbrug en ik weer gezamenlijk een paar lezingen
gegeven. Demonstratie Honing slingeren etc. Er is belangstelling en wat mij
betreft bent u allen van harte welkom op deze bijeenkomsten waar wij met
passie over onze hobby vertellen.
Gevolgen van de zachte winter.
De zachte winters zijn voor de Imker iedere keer weer een uitdaging. De bijen
horen normaal tijdens de winter in rust te zijn. Door de hoge temperatuur
worden ze actief met als gevolg dat de imker veel moet bijvoeren. Er wordt
namelijk energie verbruikt terwijl er in de natuur nog niets te halen is.
Wij geven de bijen het zgn apifonda, dit is suikerdeeg wat de bijen gelijk tot
zich kunnen nemen en het werkt prima.
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Vooruitzichten 2016.
In 2016 zal ik de bijenstand voornamelijk in stand houden door ze goed te
verzorgen, ziekte proberen te voorkomen of tegen te gaan. Doorgaan met de
Rensonmethode om het zwermen te verhinderen. En proberen om de bijenstand
nog raszuiverder te krijgen.

Het belang van de bijen.
De bijenstand in Nederland wordt in stand gehouden door 6000 hobbyimkers.
Honderd jaar geleden waren het zelfs honderduizend. Ons voortbestaan is voor
meer dan 50 % afhankelijk van de honingbij. Laten we hier zuinig op zijn en
daarom stoppen met het gebruik van bestrijdingsmiddelen zodat de imker zijn
hobby met succes kan uitoefenen.

Leendert Tanis, Imker bij Kinderboerderij Dierendal
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De Volière

De volière

Wederom een mooi jaar voor de vogels. Geen ophok plicht, dus alleen rust voor
de dieren. Er is redelijk tot goed gebroed.
De valkparkieten hebben jongen gehad, ook de grasparkieten lieten zich niet
onbetuigd, gezien het aantal jongen.
Er zijn door ruilen van jongen weer nieuwe soorten vogels bijgekomen te weten:
Pracht rosella's, door de voorzitter anders genoemd naar een Frans kaasje, maar
zijn echt vogels.
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Bourkesparkieten zitten bij de tropen, helaas heeft het vrouwtje niet lang
geleefd, maar er komt een nieuwe, zodat ze weer samen zijn.
Met de kwartels gaat het niet naar behoren. Veel sterfte. Misschien te vochtig.
Volière staat vrij laag, daardoor gauw wateroverlast.
Veel leuke reacties van mensen die langskomen. Dat geeft vertrouwen om door
te gaan.

m.vr.gr. M.J. Houweling
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WWW.Dierendal.nl

De website stond in 2015 met name in het teken van herstellen.
Dit had te maken met de vele aanvallen door hackers waarmee de website te
maken had en waardoor er regelmatig foto’s of andere informatie van de website
verdween.
In de loop van het jaar werd dit een te grote opgave wat tegelijk ook zonde was
van het vele werk wat wij er aan hebben besteed.
Vanwege deze problemen is het bestuur rond de tafel gaan zitten met
Interforce om te kijken wat de mogelijkheden waren om deze aanvallen te
bestrijden.
Hier kwam naar voren dat de website dusdanig verouderd was en zeer
kwetsbaar was voor aanvallen door hackers. Hierop is besloten dat er een nieuwe
website moest gaan komen.
Interforce heeft vervolgens een basis voor de nieuwe website opgesteld, waarna
wij hier een verdere invulling aan konden geven en de informatie erop konden
plaatsen.
Ook Facebook en Twitter zijn belangrijke manieren van communiceren geworden
voor de kinderboerderij.
Wij hopen deze manier van communiceren dan ook verder te gaan uitbreiden om
zoveel mogelijk mensen op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van alles
met betrekking tot de kinderboerderij.
Met vriendelijke groet,
Martijn & Christa van Putten
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Financieel overzicht stichting

Financiële paragraaf Kinderboerderij Dierendal 2015.
Zoals al vaker genoemd moet Kinderboerderij Dierendal sinds 2005 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
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 burgers van Waddinxveen werden niet vergeten.
Door de crisis zijn ook in 2015 helaas een aantal sponsors afgehaakt. Wij hopen
uiteraard dat dit tijdelijk zal zijn. Gelukkig hebben ook nieuwe sponsors zich
aangemeld!
Dierendal zelf heeft geld bijeengebracht door de verkoop van eieren, honing,
maïs, door het verhuren van het leslokaal, opvang van vakantiedieren alsmede een
kleine winst op de doe activiteiten voor kinderen.
Eenmalige giften werden in 2015 ontvangen door:
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 Cees Kroes
 Rabobank Dividendfonds
 P-Works Waddinxveen
 Kringloopwinkel de Kring Reeuwijk
 PSZ Lotje
 Wecycle
 De heer T. Verweij
 Piet van ’t Wout/Navigate North
 De heer van Wichen
 Open Atelier Route Waddinxveense
Kunstkring
 Weekmarkt Waddinxveen
 De heer M.H. van Leeuwen

2015
Baten : € 22.080,Lasten : € 27.979,We eindigen 2015 met een tekort van € 5899,Dit is veroorzaakt door de aanschaf van een
verkoopautomaat en een blokhut.
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