
Jaarverslag 2017 Kinderboerderij Dier en Wij Odijk  
(Stichting Dierenweide Odijk) 
 
Algemeen 
Ook in 2017 is de kinderboerderij elke zaterdag- en zondagmiddag open geweest 
voor bezoekers. 
Tijdens de openingsuren zijn er tevens kinderen ingeroosterd om te komen helpen bij 
het verzorgen van de dieren (ongeveer 30 kinderen die één keer per maand komen 
helpen). De kinderen kunnen extra taken uit voeren en daarmee een “paspoort” 
krijgen voor dierenverzorger. 
 
In de schoolvakanties kunnen huisdieren komen logeren op de kinderboerderij tegen 
een geringe vergoeding per dag. Ook in 2016 is hier veel gebruik van gemaakt. 
 
Bijzondere evenementen  
In maart heeft de kinderboerderij meegedaan aan NL Doet. Er is veel werk verzet 
door een grote groep deelnemers waaronder een groep leerlingen. 
 
In mei is er een vrijwilligersfeest georganiseerd en in oktober het adoptiefeest waarbij 
kinderen diverse spelletjes konden doen. Het doel van het adoptiefeest is om voor 
elk dier op de kinderboerderij een adoptant te vinden, die wil bijdragen in de kosten. 
Dit jaar is er tijdens het adoptiefeest voor het eerst een vlooienmarkt georganiseerd. 
Dit bleek een leuke en succesvolle toevoeging, die tevens voor wat extra inkomsten 
voor de kinderboerderij zorgde. 
 
Samenwerking Reinaerde en stichting Timon 
In november 2017 is de samenwerking met zorgorganisatie Reinaerde van start 
gegaan. De voorbereidingen hiervoor waren een groot deel van het jaar al bezig, en 
de start verliep soepel. Wekelijks op donderdag komt er een groepje cliënten van 
Reinaerde onder begeleiding klussen doen op de kinderboerderij ter dagbesteding. 
De klussen bestaan onder andere uit het voeren van alle dieren en het bijhouden van 
het groen op het terrein van de boerderij. Uiteraard zijn wij als kinderboerderij heel 
blij met deze extra helpende handen. Ook Reinaerde is tevreden met deze 
samenwerking, de cliënten hebben veel plezier in het werk. 
Tevens in november zijn we benaderd door stichting Timon die een cliënt begeleiden 
die gek is van dieren en met name gevogelte. In overleg zijn we overeen gekomen 
dat hij wekelijks het kippenhok en de ren schoonmaakt, wat hij met veel plezier doet. 
Ook met deze hulp zijn wij ontzettend blij, want het onderhoud van het hok is een 
grote klus. 
 
 
 
 



Vrijwilligers 
We blijven een tekort aan vrijwilligers hebben. Met de huidige groep lukt het net om 
de kinderboerderij draaiende te houden, maar vooral op de donderdag komen we 
eigenlijk vrijwilligers te kort. Wij blijven op diverse manieren proberen om extra 
mensen te werven, maar het blijkt lastig om mensen te bereiken. Het plan voor 2018 
is om meer social media te gaan gebruiken voor dit doel. 
 
Nieuwe dieren 
Afgelopen jaar zijn er helaas veel (oudere) dieren overleden. Maar dit betekende ook 
dat de veestapel weer aangevuld kon worden met nieuwe, jonge dieren. De aanschaf 
van nieuwe dieren kost veel tijd en aandacht, omdat het erg belangrijk is dat de 
dieren geschikt zijn voor een kinderboerderij. Ze moeten heel tam zijn en lief voor 
mensen en kinderen. 
We hebben dit jaar ratjes, cavia’s, kuikens en konijnen kunnen verwelkomen. Ook 
hebben we een stel goudfazanten, een erg mooie verschijning op de boerderij. Ten 
slotte zijn er twee ontzettend makke schaapjes op de kinderboerderij komen wonen.  
 
Financiën 
In 2017 hebben we financieel een aantal grote kostenposten gehad. Voor het eerst in 
ons bestaan kregen wij een aanslag voor de onroerendzaakbelasting, hetgeen een 
flink bedrag is.  
Daarnaast hadden we dit jaar hoge kosten voor de dierenarts en medicijnen. Ons 
dierbeleid zorgt ervoor dat wij oudere dieren tot het laatste moment optimaal 
ondersteunen. Dit brengt in een golfbeweging hogere dierenartskosten met zich mee 
als de dieren ouder worden en meer kwaaltjes krijgen. Ook de aanschaf van nieuwe 
dieren om het verlies aan te vullen zorgt uiteraard voor kosten. 
Tevens blijven de donaties en giften die wij jaarlijks binnenkrijgen langzaam maar 
zeker dalen. 
Dit alles resulteerde in een negatief resultaat van ongeveer €3.000. Voor volgend 
jaar zullen we manieren moeten vinden om dit tekort aan te vullen, aangezien er niet 
voldoende reserves zijn om dit meerdere jaren te kunnen dragen. 
 
Zie ook www.dierenwij.nl 

http://www.dierenwij.nl/

