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Onze kinderboerderij is opgericht op 12 oktober 1988 (notaris J.H.W.
Versteeg) en wij zijn sinds 1991 gevestigd op onze huidige locatie.. Onze
kinderboerderij is 6 hectare groot en een perfecte plek voor kinderen en
volwassenen om eens van de natuur te genieten en te ontspannen. Wij
beschikken over een natuurspeeltuin, verschillende dierenweides, een
knuffelweide, de stallen en een vlindertuin met kikker- en
salamandervijvertje. Onze kinderboerderij heeft een gevarieerd
dierenbestand. We hebben verschillende geiten-en schapenrassen,
knaagdieren, haasachtigen, volièrevogels , waaronder 2 pauwen, 4 Kune
kune varkens, pony’s. Voerzakjes om onze dieren wat extra’s te geven
zijn te koop voor €0,60 per zakje. Hier wordt erg veel gebruik van
gemaakt. Voor kinderen worden er regelmatig diverse activiteiten
georganiseerd.
Ze mogen dan o.a. mee helpen de dieren te verzorgen. Er zijn
meehelpdagen en er kunnen bij ons leuke kinderfeestjes worden
gehouden. U kunt bij ons altijd terecht voor een leuke dag. We zijn in
principe 7 dagen per week open.
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2.0 Bedrijfsgegevens
naam boerderij:
statutaire naam:
rechtsvorm:
kamer van koophandel:
bank: ING
bezoekadres/postadres:
postcode en plaats:
Mobiel:
email:
website:
Leidinggevende
vrijwilligers:

Adviseur-dierenartsgepensioneerd
per 31-10-2020

Kinderboerderij De Heeg
Stg. Kinderboerderij De Wieringenberg
stichting
nr. 41077771
NL15INGB0006470717
Maastrichterweg 2b
6228 XT, Maastricht
06-82693639
kbdeheeg@hotmail.com
www.kinderboerderijdeheeg.com

Niels Fraikin
Ton Gelissen
Nicole Philips
Miranda Piétte

Sjan Schweren

Bestuur:
Voorzitter:
Rob Noordhoek
Penningmeester:
Attie Engelbert
Psycholoog GGZ /
Hogere Landbouwschool
Rolf Sanderson
Secretaris bestuur
Geerte Courtens
Lid AB
Marij Geelen
Lid AB tot 1 juli 2021
Ine Verkooijen
Lid AB vanaf 1-11-2020
(dierenarts-gepensioneerd) Sjan Schweren
Lid AB vanaf. 6-8-2021
Koos Smeets
Lid AB vanaf 17-11-2021.
Conia Masters
Directeur
(leerkr. Speciaal BaO)

Irma Noordhoek

Openingstijden:
Zomer:
Winter (1 november tot 1 maart)

09.00-17.00 uur
09.00 -16.00 uur
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We zijn een erkend opleidingsbedrijf
Voor MBO t/m niveau 4, SBB-code:
registratie ubn:
aantal bezoekers in 2021:
ANBI -erkenning

100183767
2167525
5555
ja.

2.01 Financiën, donateurs en sponsoren
Ondanks de Covid hebben we het jaar positief weten af te sluiten,
dankzij een paar onverwachte meevallers. Aan onze stichting werd
alsnog een schade-uitkering uitbetaald en ook kregen voor de
vervanging van de door stormschade verleende schuiltent voor onze
paarden en pony’s zoveel donaties dat de aanschafkosten van een
nieuwe schuilstal daarmee gedekt waren. De donaties uit onze donatiebus bij onze hoofdingang leverden verrassend veel op, ruim
zestienhonderd euro. Zie ons financieel jaarverslag 2021. Het spreekt
voor zich dat we onze gulle gevers zeer dankbaar zijn.
Een aantal bijzondere donaties/giften geven onderstaand weer:
•
Universiteit Maastricht via
Crowdfunding bedrag van
vijfentwintighonderd euro’s
•
De stichting Dieren in Nood ons met
een Kerstgift van vijftienhonderd euro
•
een legaat van drieduizend euro
•
een gulle geefster gaf
twaalfhonderdvijftig euro voor het maken
van de konijnenheuvel die we in 2022 hopen te realiseren
• accountant Essers gaf een forse bijdrage voor de aanschaf van
een nieuwe gecertificeerde trampoline
• Houthandel Brentjens: Via de Broedkas- activiteit een aanzienlijk
hoeveel materiaal
2.1 Missie, visie en doel
De kinderboerderij De Heeg stelt zich ten doel het respect, de
verantwoordelijkheid en de zorgzaamheid van de kinderen voor
(huis)dieren, de natuur en voor de samenleving te bevorderen. Onze
kinderboerderij tracht dit doel te bereiken door het op professionele wijze
aanbieden en begeleiden van kinderen in hun directe woon- en
leefomgeving op een kind- en diervriendelijke manier, spelenderwijs, in
de directe omgang met en verzorging van dieren, hun kennis en ervaring
te vergroten. Voorts leren ze ook dat het belangrijk is dat er op een
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respectvolle manier om gegaan moet worden met alles wat leeft en dus
ook met de dieren.
Onze kinderboerderij is zich steeds meer aan het ontwikkelen tot een
ontmoetingsplaats voor bewoners- waaronder ook een aantal van onze
vrijwilligers vallen- van de wijk De Heeg en helpt daarmee de sociale
cohesie in de wijk te vergroten. Uiteraard komen er ook veel mensen van
buiten onze wijk naar onze kinderboerderij. In 2021 werd onze boerderij
door 5555 personen bezocht. In de jaren voordat de Covid-19 ons
overviel kregen we rond de 10.000 mensen op bezoek.
Als we de doelstelling verder vertalen in een korte, krachtige slogan
waarmee de “boodschap” van de kinderboerderij wordt uitgedragen, dan
zou deze luiden als: “Onze kinderboerderij is een ontmoetingsplaats voor
iedereen”.
Ook in 2021 hebben we weer bewust gekozen om mensen uit onze wijk
en omliggende wijken die (dreigden) te vereenzamen, te ondersteunen
die eenzaamheid te “ontvluchten” o.a. met faciliteiten die het
aantrekkelijk maken onze boerderij te bezoeken. We zijn er helaas ook in
2021 maar deels in geslaagd om meer eenzame mensen naar onze
boerderij te krijgen. De Covid-19
en de daarbij behorende
maatregelen hebben het niet
mogelijk gemaakt het hele jaar
bezoekers te ontvangen. Ook de
extremere weersomstandigheden
hebben ons parten gespeeld

2.2 Doelgroepen
Het mag duidelijk zijn, dat de jongere kinderen de meest belangrijke
doelgroep is voor onze Kinderboerderij. In de komende jaren willen
we doorgaan met aandacht en zorg te schenken aan de mensen die
dat nodig hebben en voldoen aan de criteria van activiteit 3 in het
kader van de Subsidieregeling “Versterken Sociale en
maatschappelijke basis door vrijwillige inzet”, gemeente Maastricht,
2022-2024. De impact van de Covid-pandemie heeft duidelijk
gemaakt hoe belangrijk dat is.
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We zijn daarom ook blij dat de gemeente Maastricht ons een
activiteitensubsidie op grond van de toepassing zijnde Subsidieregeling
heeft toegekend.
Dat betekent dat we in 2022 en 2023 activiteiten/ bijeenkomsten over
thema’s als: “welzijn, zorg, inclusie/diversiteit,
eenzaamheid, armoede, participatie en gezondheid“ zullen gaan
organiseren in projectvorm. Aan een deel van de thema’s hebben we
ook in dit verslagjaar en het jaar 2020 al aandacht besteed.
2.3 Vrijwilligers
In onze visie betekent dat dat onze kinderboerderij ook de plaats moet
blijven waar vrijwilligers met regelmatig structurele en flinke beperkingen/
zorgbehoefte taken kunnen uitvoeren die zowel voor henzelf als voor de
gemeenschap maatschappelijk relevant zijn en ook een zeker een
maatschappelijk rendement opleveren. Dat betekent dat we degenen die
door bepaalde omstandigheden een onoverbrugbare afstand tot de
arbeidsmarkt hebben gekregen, toch een zinvolle vrijetijdsbesteding/
dagopvang/ dagbesteding te bieden hebben, die voor onze maatschappij
en henzelf ook relevant is.
We staan nog steeds zonder enig voorbehoud achter het uitgangspunt,
dat iedereen die op een verantwoorde manier kan gaan werken dat ook
moet doen. Regelmatig stellen we, dat beperkingen van een aantal
vrijwilligers, het nauwelijks verantwoord maken hen toch een
sollicitatieplicht op te leggen. We pleiten ervoor om als het om onze
mensen gaat, ons in elk geval om onze mening te vragen alvorens hen
de arbeidsverplichting op te gaan leggen. Als mensen toe zijn om in een
reguliere arbeidsomgeving te gaan werken, moet dat ook naar onze
opvatting gebeuren.
Wij er dan ook trots op dat er in 2021 opnieuw 5 mensen bij ons zijn
vertrokken, omdat ze weer in staat waren een (parttime-) baan te
aanvaarden.
Dat de vrijwilligers die bij ons komen helpen/werken belangrijk zijn en
blijven voor onze boerderij mag
duidelijk zijn en is ook in vorige
jaarverslagen meermaals
benadrukt.
Ons beleidsplan dat in het bezit
is van de gemeente Maastricht
is voor ons de richtlijn van de
weg die we willen gaan.
Tegelijkertijd blijft het ook onze
realiteit dat ook in 2021 een
relatief groot aantal van onze
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vrijwilligers flinke beperkingen hebben. Die constatering brengt met zich
mee, dat we als bestuur ook in 2021 opnieuw zeer veel tijd en energie
kwijt zijn geweest aan de begeleiding /coaching/zorg van een relatief
groot aantal van onze vrijwilligers. We zijn er ook trots op de
deskundigheid daarvoor ook in huis te hebben. Onze deskundigheid
hebben we in 2021 verder kunnen verbeteren door uitbreiding van ons
bestuur! We zijn blij met de positieve feedback van een aantal
instellingen over de kwaliteit van de zorg en begeleiding die we in 2021
ook in stand hebben kunnen houden. De eerlijkheid gebied ons
overigens te melden dat ook van de kant van het gemeentebestuur van
Maastricht meermaals hun tevredenheid kenbaar is gemaakt over de
kwaliteit van ons werk.
We ervaren nog steeds het gebrek aan duidelijkheid richting de
vrijwilligers in relatie met de hen opgelegde verplichtingen van de
uitkeringsinstanties. Ook in 2021 hebben een aantal vrijwilligers zich
regelmatig ziekgemeld, terwijl er toch aanwijzingen zijn dat ze niet (echt)
ziek zijn of waren.
Het is onbegrijpelijk dat we van een paar van onze vrijwilligers van hun
begeleiders de mededeling kregen dat X en Y ineens 5 tot 6 weken niet
zouden komen. De overheid verwacht van ons terecht dat we zoveel
persoonsgericht begeleiding en zorg verlenen. Het is verbijsterend dat
vervolgens deze begeleiding zonder overleg wordt doorkruist en in een
aantal gevallen ook contrair werkt aan de ondersteuning en zorg die de
betreffende vrijwilligers nodig hebben. Afgezien van de soms negatieve
gevolgen voor de vrijwilligers heeft het uitvallen van medewerkers ook
ongewenste gevolgen voor de zorg voor mensen en dieren.
We herhalen nog maar eens dat een verdere professionalisering van
onze boerderij zeer noodzakelijk is om ook te kunnen blijven voldoen
aan de kwaliteitscriteria voor de zorg van onze mensen en onze dieren
die de overheid ons oplegt.
Professionalisering betekent ook investeren in mensen, voorzieningen
en materialen alvorens rendement mogelijk is!
Het juist nu fors gaan bezuinigen is naar onze overtuiging niet gewenst
en zal uiteindelijk naar onze overtuiging meer negatieve volgen hebben
dan de bezuinigingen uiteindelijk gaan opleveren. Dat (forse) bezuinigen
juist in deze tijd ongewenst zijn is ook de mening van kabinet. Bovendien
is het zorgelijk dat de mensen om wie het gaat tot een zeer kwetsbare
groep behoren en zeer door de Covid-19 -in ieder geval deels- verder in
de problemen zijn gekomen. Dringende verzoeken om toch mensen tot
te laten als “vrijwilliger” hebben we een bepaalde periode geweigerd,
maar uiteindelijk hebben we toch een aantal verzoeken gehonoreerd om
ongelukken te voorkomen. Van een beschaafd land en bovendien een
van de rijkste landen in Europa is het o.i. beschamend dat we mensen in
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soms grote psychische nood niet kunnen of mogen helpen. Dit temeer
omdat verwijzing naar een andere instantie veelal niet mogelijk bleek
vanwege lange wachtlijsten. We zijn van mening dat het niet mogen
helpen strijdig is met de zorgplicht van de overheid en zorg nu eenmaal
geld kost en mede kan voorkomen dat er extra zorgkosten gaan
ontstaan.
2.4 Duurzaamheid
Het belang van duurzaamheid wordt door het bestuur van de
kinderboerderij nog steeds door ons voor 100% onderschreven en wij
hebben naar vermogen daar ook inhoud aan gegeven.
Hoewel de gemeente Maastricht duurzaamheid volgens haar
beleidsnota’s belangrijk acht, komt de gemeente Maastricht nog steeds
haar belofte om onze boerderij te steunen bij haar streven naar
duurzaamheid ook in 2021 niet na, ook al staat het in ons huurcontract.
Duurzaamheid gaat bij ons verder als alleen op kosten bezuinigen, hoe
belangrijk ook. Het drama dat
zich in Oekraïne afspeelt maakt
pijnlijk duidelijk dat
duurzaamheid zelfs in deze
tragedie een wapen is
geworden.

2.5 Onze dieren en het
keurmerk Zoönose
Op onze dieren zijn we trots en het kunnen omgaan en knuffelen met
dieren voorziet in een grote behoefte. Zelfs een groot aantal
volwassenen doet daaraan mee.
Ook hebben we in 2021 een aantal hokken kunnen renoveren. Dat
hebben we grotendeels kunnen doen met duurzaam en gesponsord
materiaal.
Het jaar 2021 is een echt moeilijk jaar geweest voor onze dieren. De
extreme weersomstandigheden in de zomer (langdurige zeer hoge
temperaturen) hebben tot gevolg gehad dat de voerkosten en de kosten
voor de dierenarts opnieuw fors hoger uitvielen dan onder normale
omstandigheden het geval is. Ook het najaar zorgde voor verdere
vernieling van een deel van ons grasland, omdat de overvloedige regen
zeer slecht door de bodem werd opgenomen.
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De Vogelgriep heeft voor extra kosten gezorgd omdat wij een
afschermplicht hebben. De dieren hebben 8 maanden onder zeilen
moeten verblijven om mogelijke besmettingen te voorkomen.
Onze dieren en
uiteraard ook de
“werkers” op onze
boerderij werden
met extra en fors
zwaardere
werkzaamheden
geconfronteerd!.
We hopen begin
maart 2022 een
nieuw kalkoenenhok
in gebruik te kunnen
nemen. Het is
gemaakt van
duurzame
materialen. Onze
kinderboerderij
beschikt over het door de gezondheidsdienst voor dieren uitgereikte
keurmerk Zoönose en wij zijn aangesloten bij de vereniging van speciale
schapenrassen en de Kune kune vereniging Nederland.

2.6 Maatschappelijk belang
In de literatuur is het begrip “maatschappelijk rendement ”als volgt
omschreven (Bij deze omschrijving was de Rijksoverheid en een aantal
gemeenten betrokken ):
“Maatschappelijk rendement is de winst of toegevoegde waarde van een
project voor de hele maatschappij”.
Het geeft volgens deze omschrijving een antwoord op de vraag hoe de
kosten zich verhouden tot de baten/opbrengsten. Waarbij de baten
datgene zijn waar je het als organisatie in het sociale domein, het
allemaal doet.
Voorbeelden: gezondheid bevorderende-activiteiten, dagbestedingactiviteiten voor een grote diversiteit van mensen met een vaak
veelsoortige problemen, eenzaamheidsbestrijding, jonge kinderen die
vastgelopen zijn weer helpen zichzelf terug te vinden en de weg naar het
onderwijs niet voortijdig kwijt te raken). De definitie betekent in elk geval
dat er gekeken wordt naar de verhouding tussen de noodzakelijke
investeringen in geld, mensen en/of middelen enerzijds en anderzijds het
maatschappelijk effect dat uiteindelijk zal worden behaald. Een aantal

10

zaken kunnen we tamelijk goed onderbouwen, van een aantal andere
zaken ligt dat een stuk moeilijker, omdat het ook belangrijk is wat je wilt
of zou moeten bereiken. Wat ons betreft is financieel rendement niet
alleen zaligmakend, maar ook het bereiken van bijvoorbeeld een
verbeterende kwaliteit van leven is minstens zou belangrijk!

Wat doen we allemaal en wat levert het voor een maatschappelijk
rendement op:
• We vangen op dit moment 32 mensen op met een
dagbestedingsindicatie het gehele jaar op en daarnaast hebben
we ook een persoon met een dagbesteding die wordt gefinancierd
via de WLZ. De kosten /baten zijn, afgezet tegen andere
organisaties ook voordelig voor de gemeente Maastricht!
• We hebben inmiddels aan vier vrijwilligers met een uitkering een
parttime dienstverband
kunnen aanbieden van 12
uur per week.
• We helpen een aantal
vrijwilligers met hervinden
van regelmaat,
zelfvertrouwen, afspraken
nakomen enz. En wat heel
belangrijk is, ze voelen zich
weer nodig en mogen zijn
wie ze zijn.
• We hebben een directeur
kunnen aanstellen voor 12
uur per week, die naast de dagelijkse leiding ook coaching en
begeleiding geeft samen met de voorzitter. Gelet op de het aantal
probleem gevallen en de complexheid van hun problemen is meer
professioneel /vakbekwaam personeel zeer wenselijk. Op die wijze
kan het bestuur en zeker onze directeur (nog)meer aandacht
besteden aan begeleiding en coaching.
• We ondersteunen meermaals vrijwilligers die vastgelopen zijn ,
omdat men de vaste begeleiders dit in onvoldoende mate doen en
/of vaak heel moeilijk of niet bereikbaar zijn.
• We begeleiden een deel van onze vrijwilligers naar het ziekenhuis/
huisartsenpost/ het UWV enz. Omdat op een andere manier geen
hulp zeggen te krijgen.
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• We ondersteunen onze vrijwilligers die problemen hebben met hun
uitkering en helpen ze in voorkomende gevallen bij het verkrijgen
van passende huisvesting.
• We verzorgen met een zekere regelmaat dat een aantal van onze
vrijwilligers gebruik kunnen maken van de voedselbank gelet op
hun persoonlijke situatie. Een aantal van onze vrijwilligers en
ontbijt vermoedelijk niet iedere dag!
• In de voorbije jaren lag het aantal bezoekers dicht bij de 10.000 per
jaar en we krijgen veel waarderende reacties van jong en oud..
• We bieden een aantal vrijwilligers de mogelijkheid een opleiding of
een cursus aan te bieden die hen kan helpen wat meer in zichzelf
te gaan geloven en incidenteel een stap in de richting van een
baan te kunnen zetten.
• De voorbije jaren hebben we 6-7 personen mee kunnen helpen
weer een
reguliere baan te
krijgen. Niet
alleen in
Maastricht en
omgeving, maar
zelfs tot in
Groningen.
• We gaan al enkel
jaren – in principe
een keer per
maand- naar de
kinderafdeling
van het MUMC+.(niet tijdens corona). We bezorgen de vaak ernstig zieke kinderen
een aantal plezierig en ontspannen (2) uurtjes. We zijn er trots op,
dat we samen met een aantal medewerkers van het MUMC+ , een
hoogleraar van de universiteit van Maastricht en een hoogleraar en
een medewerker van de open universiteit en Rob Noordhoek van
kinderboerderij een onderzoek naar de toegevoegde waarde van
onze bezoeken hebben kunnen uitvoeren. Het onderzoek kreeg als
titel “meer pootjes aan het bed”. We zijn ook zeer blij met de
positieve uitkomsten van het onderzoek , uiteraard valt er voor ons
ook nog het nodige te leren. Ook een aantal artsen is zeer te
spreken over deze activiteit en heeft opgemerkt dat op het gebruik
van medicijnen en het wel bevinden van een aantal zieken
kinderen een positief effect heeft gehad en ook tot een afname van
het medicijn gebruik heeft geleid !
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Recentelijk is duidelijk geworden dat het MUMC+ weer openstaat
voor onze bezoeken, wel rekening houdende met de RIVM voorschriften/adviezen en de eisen van
We vangen meestal op incidentele basis mensen op die lange tijd
geen externe contacten hebben gehad als gevolg van een multiproblematiek. Het gaat dan om eenzame mensen.
We ontvangen met een zekere regelmaat jonge mensen van
Talent met een handicap die één of twee uur bij ons komen
“werken”.
We ontvangen regelmatig klassen scholen die bij ons het nodige
leren (educatieve activiteit) over dieren en vooral in beweging zijn
in onze speeltuin.
We gaan enkel keren per jaar naar scholen met kinderen die een
beperking hebben en op hun eigen school o.a. Kennismaken met
een deel van onze dieren.
We gaan enkele keren per jaar naar scholen .we doen ook mee
aan de jaarlijks kinderdag in Gulpen.
We ontvangen meerdere malen per jaren volwassenen met een
handicap/rolstoelgebruiker van in de buurt gelegen instellingen.
We nemen deel aan een paar wijkactiviteiten van de Heeg,
inclusief de jaarlijkse schoonmaak actie met onze pony’s om o.a.
Het vuil op te halen. .
Binnen ons verdien model
zijn kinderfeestjes ook
belangrijk en bovendien zijn
onze programma’s die we
aanbieden ook erg gericht op
actief bezig, waaronder het
verzorgen van onze pony’s
en helpen met het ‘werk”,
maar ook met veel aandacht
voor spelen en bewegen.
We bieden aantal scholen
stages en begeleiding op
onze boerderij en hebben
een opleidingserkenning t/m mbo opleiding niveau 4. (bv
Citaverde-opleidingen);
Een aantal scholen van het voorgezet onderwijs -o.a. Het sintMaartenscollege, United World College enz. Komen bij ons hun
maatschappelijke/ schoolstages / praktijk projecten uitvoeren.
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• We zijn in staat geweest om jonge kinderen te helpen met
bepaalde gestoorde mentale- en lichamelijke functies weer een
stukje op weg te helpen en vooral weer eens te laten lachen.
• Ook kinderen van het voortgezet die door een aantal verschillende
oorzaken/problemen zijn vastgelopen hebben ondersteuning en
ontspanning kunnen bieden door o.a. Met onze dieren te laten
werken, te begeleiden en soms zelf met huiswerk of projecten te
helpen.
2.7 Corona (Covid 19)
De Covid-19 heeft voor onze boerderij grote gevolgen gehad. Het aantal
bezoekers nam af tot 5555. Het gevolg was onze reguliere inkomsten
van onverplichte bijdragen in onze kosten fors minder hebben
opgeleverd
De weersomstandigheden (extreme hitte, langdurige droogte en)
langdurige regenperiodes) en de Covid-19 maatregelen hebben een
negatieve invloed op onze activiteiten en financiële resultaten
gehad. We verwachten nog wel een redelijk resultaat als gevolg van een
paar meevallers.

Samenwerking met collega kinderboerderijen en o.a. de hierboven
genoemde verenigingen/instellingen is en blijft van groot belang.
Wecycle /Stichting Open
Onze relatie met Wecycle hebben we ook in 2021 voortgezet. Het
inzamelen van e-waste (kleine elektrische apparaten), is voor ons
onderdeel van de duurzame bedrijfsvoering en is ook een stuk service
die we voor onze wijk willen bieden.
St. Trajekt enz.
De samenwerkingen met de St. Trajekt en groot aantal andere
instellingen (zie blz. 2 van dit verslag ) verliep ook in 2021 weer zeer
positief.

4.1 NL. doet
In 2021 hebben we opnieuw meegedaan aan de landelijke nl-doet dag.
De bijdrage van het Oranje fonds hebben we in hoofdzaak ingezet om
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de huisvesting van onze dieren te verbeteren door reparaties aan
hokken enz. Ook hebben we ook in dit verslagjaar o.a. een aantal
incidentele vrijwilligers en een aantal studenten van het UWC kunnen
inzetten om ons Blote Voeten Pad en de borders een onderhoudsbeurt
te geven.
4.2 Ponymiddagen, ponylessen en verzorging
De ponymiddagen,
ponylessen en de
verzorging van de
pony’s trekken steeds
meer belangstelling.
Deze positieve
ontwikkeling maakt
het noodzakelijk om
meer vrijwilligers te
gaan opleiden om
deze activiteiten
verder te kunnen
gaan uitbreiden.
Opvallend is dat er
zich steeds meer ouders melden met kinderen die op welke manier dan
ook een gevoeligheid of beperking hebben.
Deze activiteiten hebben we in 2021 zoveel als mogelijk voortgezet.
4.3 Schaapscheerdersfeest (div activiteiten)
schaapscheerders feest trok ook in dit verslagjaar weer tamelijk veel
bezoekers en dat is ook voor ons een plezierige ontwikkeling. We
vinden het alleen jammer dat we onze wol nog niet kwijt kunnen aan
belangstellenden.
4.4 Werelddierendag
Inclusief voorlichting over verzorging dieren (educatie doelstelling)
In dit verslagjaar hebben we opnieuw aandacht besteed aan
Werelddierendag in samenwerking met o.a. het CNME en andere
dierenorganisaties.
4.5 Open dagen
(o.a. verzorgd door leerlingen van het Cita Verde College.
De opendagen die door de leerlingen van het college zijn
georganiseerd -mede in verband met hun praktijkexamens- zijn een
succes voor bijna alle leerlingen en onze boerderij geworden en hebben
ons ook de nodige bezoekers voor onze boerderij bezorgd.
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4.6 Kindermiddagen /kinderfeestjes
(met 5 keuzepakketten)
De kinderfeestjes zijn dit jaar behoorlijk in aantal afgenomen als
gevolg van de Corona-maatregelen en de weersomstandigheden.
Dat heeft uiteraard ook negatieve gevolgen gehad voor de
opbrengsten van deze activiteit.
4.7 Bezoeken aan zorginstellingen voor volwassenen en kinderen
met een aantal dieren
Met een aantal dieren bezoeken al vanaf 2017 gemiddeld 10 x per jaar
de kinderafdeling van het MUMC. Daarnaast bezoeken op verzoek ook
andere (zorg-) instellingen met een aantal van onze dieren. Deze
activiteiten willen we graag blijven voorzetten mits deze activiteiten op
een goede manier bekostigd kunnen worden.
Helaas konden we in het 2021 door “Corona” maar 1x naar het
ziekenhuis en ook bezoeken aan scholen en kinderopvang zijn niet door
kunnen gaan. De Sociaal Pedagogische afdeling van het MUMC heeft
ons laten weten dat ze na COVID graag met ons verder willen gaan.
4.8 Eindejaar bijeenkomst Bestuur en Vrijwilligers.
Helaas hebben de eindejaar bijeenkomst voor het bestuur en onze
vrijwilligers 2021 ook af moeten zeggen in verband met de Corona maatregelen. Wel hebben we de vrijwilligers een attentie gegeven en die
is ook positief ontvangen.

Als bestuur blijven we -ondanks de negatieve beslissing van de
Gemeente Maastricht m.b.t. de SIF-investeringen (nieuwbouw en/ of
renovatie)- positief naar de toekomst kijken.
Zo heeft het bestuur een aanzet voor een nieuwe organisatiestructuur
gemaakt. Hierbij zullen in de toekomst twee organisatieonderdelen in de
structuur opgenomen worden. Te weten: een agogische afdeling en een
afdeling dierenverzorging.
Dit om de aanwas van cliënten de vereiste kwalitatieve zorg te kunnen
blijven geven.
Er is bij de aanloop van nieuwe cliënten die een indicatie hebben voor
dagbesteding die bij onze boerderij past, al dan niet WLZ /WMO sprake
van een lichte toename. Ook de aanloop van “gewone” vrijwilligers
ontwikkelt zich nog steeds positief. We blijven daarom zoeken naar
cofinanciering om de toekomst van de boerderij te kunnen waarborgen in
het belang van alle mensen die in welk vorm dan ook baat hebben bij het
bestaan van onze boerderij.
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Als bestuur hebben voor we de komende jaren nog steeds de nodige
ambities. Ambities hebben is niet hetzelfde als realiseren, omdat het
hebben van ambities alleen realistisch is als de randvoorwaarden die bij
die ambities horen ook ingevuld kunnen worden. Wat die ambities
zijn, is kort samengevat: nieuwe gebouwen en/of gebouwen die
ingrijpend gerenoveerd worden om te kunnen voldoen aan de
eisen die horen bij een behoorlijke zorg voor mensen en dieren. Dat
daarbij de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet Dieren een rollen
behoren te spelen, naast Europese wetgeving spreekt voor zich.
Voor onze mensen die in het kader van dagbesteding bij ons komen
behoren- net als voor de overige vrijwilligers- de faciliteiten, zoals
voldoende toiletten en een douchevoorziening aanwezig en toegankelijk
te zijn. Voor de komende jaren hebben we als ambitie, als het gaat om
onze dagbesteding en zorg, het aantallen na behoefte verder uit te
breiden. We blijven wel vasthouden dat onze ambitie gekoppeld moeten
blijven aan het hebben van voldoende financiën, faciliteiten,
vakbekwame medewerkers/ ervaringsdeskundigen om de kwaliteit die
we leveren te behouden en waar nodig te verbeteren .
Bij het maken van het bedrijfsplan dat de gemeente Maastricht ons vroeg
op stellen, hebben de zeer gewaarde hulp gekregen van experts van de
KNHM*-foundation en Arcades-KNHM (*Koninklijke Nederlandsche
Heide Maatschappij). Het plan is met de grootste zorg en inzet samen
met de KNHM gemaakt. Helaas werden een aantal cruciale gegevens
die we nodig hadden en ook benoemd zijn in ons plan desgevraagd niet
door ons ontvangen. Ook de weg die we in de toekomst wilden gaan
bewandelen, hebben we met hulp van de KNHM regelmatig geverifieerd
bij de gemeente. Dit om te verifiëren of die weg ook hun instemming had.
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Dat is steeds het geval geweest tot duidelijk werd dat de
bezuinigingsdoelstelling hoe dan ook gehaald moest worden en dat bijna
alles aan die doelstelling ondergeschikt werd gemaakt.
Dat de gemeente moeilijke beslissingen moest nemen begrijpen we,
maar dat er geen vragen en /of toelichtingen op ons bedrijfsplan werd
gevraagd en waarom iets op een bepaalde manier verwoord was, is in
onze ogen onbegrijpelijk. Misverstanden of vragen hadden o.i.
opgelost/verhelderd kunnen worden als we met elkaar in dialoog hadden
kunnen blijven. Wij hebben dit ook meermaals aangegeven.
Daarnaast hebben we helaas de afgelopen twee jaar ervaren dat de
COVID-19 gezorgd heeft voor heel ingrijpende gevolgen voor vele
mensen in Nederland, maar zeker ook voor onze mensen die op ons een
beroep hebben gedaan. We hadden graag meer hulp willen en kunnen
verlenen en het heeft ons veel pijn heeft gedaan dat we niet genoeg
faciliteiten hadden en financiën vrij konden maken om die hulp te
verlenen. Twee van de mensen die regelmatig en die dat wel hadden
kunnen doen konden pas specialistische hulp beloven na een wachttijd
van enkele maanden. De betrokkenen hebben dat niet kunnen
verwerken en zijn uit het leven gestapt. Dat is bij ons als een bom
ingeslagen.
Mede namens mijn collega’s van het bestuur en onze directeur wil ik
onze vrijwilligers, de gemeente Maastricht, de KNHM- experts en hun
Arcades collega’s, onze donateurs, onze sponsoren en alle andere
relaties en natuurlijk onze bezoekers zeer bedanken voor hun
betrokkenheid bij onze kinderboerderij. Het was een moeilijk jaar maar
kende ook hartverwarmende reacties van individuele bezoekers en
instanties We hopen ook in 2022 weer op hun betrokkenheid te kunnen
rekenen.
Namens het bestuur en onze vrijwilligers,

Rob Noordhoek (voorzitter)
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Bedrijven en personen die ons helpen middels sponsoring zijn::

www.purepaardenvoeding.nl

V.O.F. RITZEN
Opgericht in maart 2013
Klompenstraat 3,
Akker- en/of tuinbouw in combinatie
met het fokken en houden van dieren

JEUGDFONDS SPORT &CULTUUR
LIMBURG
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