Jaarverslag 2017.
Beste lezers en lezeressen,
We kunnen terugkijken op een goed kinderboerderij jaar. De kinderboerderij De Schouw is per 1 januari 2013 zelfstandig,
dus zonder inmenging van de gemeente Zutphen, verder gegaan. Destijds is gekozen voor de slogan S (Spelen) L (Leren) O
(ontmoeten) W (Werken). En dat blijkt nog steeds een zeer werkzaam handvat. Langzaam maar gestaag werken op een
breed vlak aan de kinderboerderij, zodat we voor een grote groep burgers van Zutphen een waardevolle organisatie zijn en
een geweldige plek om te recreëren. Afgelopen jaar heeft het beheer opnieuw ontzettend veel werk verzet. Het beheer is niet
veranderd en bestaat uit Elsbeth Lankwarden en Cynthia Imhoff. De cliënten van Zozijn doen geweldig werk o.a. door te
helpen met de dierverzorging, het schoonmaken van de stallen door het hele terrein keurig netjes te onderhouden en
daarmee hebben zij een zinvolle dagbesteding en wij worden geholpen. Zonder hen konden wij de kinderboerderij niet zo
laten draaien zoals het nu gaat. De vrijwilligers van de kinderboerderij zorgen ervoor dat ook in het weekend alles kan
doorgaan. En de onderhoudsploeg heeft gebouwen opgeknapt of gerenoveerd. Ook de activiteitengroep is erg actief geweest
door het organiseren van bijv. Pasen, Dierendag, Sinterklaas. Kortom, met man en macht is gezamenlijk gewerkt aan het
verfraaien en zorgzaam beheren van de kinderboerderij De Schouw.
Even wat zaken uitgelicht:
Spelen: De prachtige natuurspeelplaats trekt veel bezoekers. De opzet om hiermee kinderen en hun ouders langer tijdens het
bezoek langer te laten blijven op de kinderboerderij is succesvol. De serviceclub “Quota International” te Zutphen heeft
ervoor gezorgd dat alle fietsjes, karretjes, emmertjes enzovoort zijn vervangen door zeer hoogwaardig en hufterproof
materiaal. Ook is er in de voormalige paardenbak een moestuin met o.a. vergeten groenten en bloemen gerealiseerd. Ook dit
is gefinancierd door dezelfde serviceclub en aangelegd door de onderhoudsploeg in samenwerking met de cliënten van
Zozijn. De cliënten gaan de groentetuin onderhouden.
Leren: Dit jaar zijn meer dan 300 kinderen van verschillende basisscholen op bezoek geweest om in het kader van
onderwijs les te krijgen over de dieren. (projecten Meneer de Pauw en Ik ben boerin).
Veel stagiaires van diverse dierverzorgingsopleidingen (AOC Oost Doetinchem, Helicon en Groenhorst College Barneveld)
hebben hun stage op de kinderboerderij goed doorlopen en zelfs de studie met goed gevolg afgerond op de kinderboerderij!
Ontmoeten: Door de ruime openingstijden, de aanwezigheid van de cliënten van Zozijn, de verbeteringen die voortdurend
aangebracht zijn aan het terrein is het bezoekersaantal aan het stijgen en dus ontmoeten meer mensen elkaar.
Bezoekers kunnen koffie, thee en limonade kopen bij het verkooppunt van Zozijn en daar zijn ook artikelen te koop die
gemaakt zijn door cliënten. De opbrengst gaat na aftrek van de kosten naar de kinderboerderij.
Werken: De cliënten van Zozijn hebben op de kinderboerderij een fijne werkplek gevonden. De jongens en meiden
verrichten veel werkzaamheden: voeren van de dieren, stallen schoonmaken, snoeiwerkzaamheden en onderhoud. Het
aantal vrijwilligers dat door de week een zinvolle werkbesteding hebben, is groeiende.
Ik wil alle mensen die ons het afgelopen jaar weer een goed hart hebben toegedacht, tevens namens alle vrijwilligers en het
bestuur van harte bedanken voor hun bezoek en hun giften. En als u nog iemand weet die ons kan steunen, houden we ons
aanbevolen.
We hopen U heel vaak te zien.
Voorjaar 2018 ,
P. Metternich, Voorzitter
I. Stevens, Secretaris
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3. Medewerkers en bestuur:
Gelukkig heeft de kinderboerderij een vaste groep vrijwilligers voor hulp bij het voeren, voor het organiseren van
activiteiten e.d.
4. Onderhoud:
De onderhoudsploeg is elke woensdagochtend druk met het onderhouden en soms renoveren van opstallen en hekwerken.
Dit jaar is alle bestrating aangepakt. Er zijn verschillende dierenverblijven vernieuwd en “gemoderniseerd”, dit valt bij de
bezoekers erg in de smaak. Daarnaast is er veel onderhoud aangepakt. Er is een begin gemaakt met het realiseren van een

moestuin. Paden aanleggen, heggen planten en afrastering realiseren. Het daadwerkelijke inzaaien en inplanten zal in 2017
gebeuren.

5. Dieren:
Enkele keren per jaar wordt door het beheer het wel en wee van de dieren besproken en wordt advies uitgebracht aan het
bestuur over aankopen, verkopen en fokprogramma’s.
De schapen en geiten zijn inmiddels allemaal ingeënt tegen de Q-koorts. Tijdens het lammeren mogen ze niet in contact
komen met het publiek. Als het geboortemateriaal is opgeruimd mag het publiek bij de jonge dieren.
Het is erg jammer dat we al een aantal jaren te kampen hebben met de vogelgriep in Nederland, waardoor ons pluimvee
soms maandenlang opgehokt is. Dit is een wettelijke, landelijke maatregel.
De kinderboerderij heeft het “Zoonosen Keurmerk” ontvangen. Dit betekent dat je als instelling maatregelen treft om
ziektes die van dieren op mensen kunnen overgaan tegen te gaan.
Het dierenbestand per 31 december 2013 was als volgt:
Aantal
Paarden
Ezels
Koeien
Varkens
Geiten
Schapen
Kippen
Pauwen

1
1
2
1
13
9
36
4

Aantal
Muizen
Cavia’s
Konijnen
Eenden
Ganzen
Bijenvolken
Katten
Gerbils

3
13
12
4
2
7
1
2

Fazanten
Parelhoenders
Kalkoenen
Vogels
Duiven
Ratten

0
4
4
67
6
1

In 2017 zijn 104 dieren binnengebracht, voor de meeste dieren verzorgden wij een nieuw tehuis. De grootste hoeveelheid
betreft konijnen (39). Verder kippen (16), cavia’s (13), duiven (9), vogels (26). De jongen geitjes (6) en lammeren (7) die
op de kinderboerderij zijn geboren vonden weer een goed tehuis dit jaar.
Ook de verkoop van honing is de moete waard om te vermelden, maar liefst 158 potten werden er verkocht!

6. Activiteiten:
Afgelopen jaar zijn diverse activiteiten voor de jeugd, maar ook voor de ouderen onder ons georganiseerd. Hierbij
zijn behoorlijke bezoekersaantallen geregistreerd.
Activiteiten zijn onder andere:
- Vogelvoeractie (wintervoedering)
- Paasactiviteit
- Schaapscheerdersfeest
- Dierendag
- Sinterklaasactiviteit
- Bezoekjes met dieren aan diverse bejaarden- en verzorgingstehuizen
- Elke woensdagmiddag knuffelhoek onder begeleiding
- Elke eerste woensdagmiddag van de maand is er schminken
- Kinderfeestjes.

7. Voorlichting en propaganda:
Het bezoekersaantal zit nog steeds constant op een 55.000 tot 60.000 per jaar. We trachten door middel van allerlei
acties de Kinderboerderij nog beter aan het publiek kenbaar te maken. Ook de PR door middel van social media is
eefectief.

8. Jubileum:
In 2017 is een aantal medewerkers gehuldigd die 5 jaar of een meervoud daarvan als vrijwilliger aan de
kinderboerderij zijn verbonden.
9. Donateurs:
Ten opzichte van 2016 is in 2017 het aantal donateurs licht gedaald. Helaas is het aantal donateurs voor een stad als Zutphen
en gezien het bezoekersaantal niet echt groot te noemen.
De minimale donatie is € 10,-- per jaar.
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