
Jaarverslag 2018 Kinderboerderij Dier en Wij Odijk  
(Stichting Dierenweide Odijk) 
 
Algemeen 
Ook in 2018 is de kinderboerderij elke zaterdag- en zondagmiddag open geweest 
voor bezoekers. 
Tijdens de openingsuren zijn er 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 afgelopen jaar is hier gebruik van gemaakt. 
 
Bijzondere evenementen  
In maart 2018 heeft de kinderboerderij wederom meegedaan aan NL Doet. Er is veel 
werk verzet door een grote groep deelnemers, waaronder vaklui van BAM uit Bunnik. 
Denk aan de jaarlijkse grote schoonmaak en opknapwerk in en rondom het gebouw. 
 
Eind maart is er 10 dagen hard gewerkt door medewerkers van Regiobank. Zij 
hebben samen met vrijwilligers van de kinderboerderij de hele buitenboel opnieuw 
geschilderd. Het schilderwerk was voorbereid door studenten van vakschool Nimeto 
met ondersteuning van Tien Schilder-Glas-Afbouw Bunnik. Door deze zeer 
succesvolle samenwerking kon de kinderboerderij fris geschilderd aan de zomer 
beginnen. Tevens heel belangrijk voor het onderhoud van het pand. 
 
In mei 2018 heeft de kinderboerderij voor het eerst meegedaan aan de collecte voor 
het Oranjefonds. Er was een online collecte en vrijwilligers zijn op de aangewezen 
momenten en locaties langs de deur gegaan met collectebussen. Hiermee is er een 
mooi bedrag opgehaald voor de stichting en de collecte werd in de buurt door veel 
bewoners goed ontvangen. 
 
In oktober vond het jaarlijkse adoptiefeest plaats 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. De vlooienmarkt die in 2017 
zo’n leuke en waardevolle toevoeging bleek, werd ook dit jaar weer georganiseerd.  
 
Samenwerking Reinaerde en stichting Timon 
De samenwerking met Reinaerde die eind 2017 van start ging, is in 2018 succesvol 
voortgezet. Hierbij biedt de kinderboerderij een plek voor wekelijks dagbesteding 
door cliënten van Reinaerde op het terrein van de kinderboerderij. 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. 
 
Nieuwe dieren 
Afgelopen jaar hadden we gelukkig weinig zieken en overleden dieren. De veestapel 
is redelijk constant gebleven. Er zijn lammetjes en cavia’s bij gekomen. Voor 2019 
zijn er plannen om uit te breiden met enkele grote en knuffelbare konijnen.  
 
Financiën 
Nadat 2017 een flinke aanslag had gepleegd op onze financiële reserves, hebben we 
dat in 2018 weer goed op weten te vangen. 
Om te beginnen hadden we het geluk dat de kosten voor de dierenarts en medicatie 
in 2018 een stuk lager waren dan het jaar daarvoor. Dit is één van de kostenposten 
waar we als stichting weinig tot geen invloed op uit kunnen oefenen, behalve goed 
voor de dieren te zorgen en goede leefomstandigheden voor ze te creëren en 
onderhouden. 
Daarnaast waren er, mede door de eenmalig hogere gemeentesubsidie ter 
compensatie van de structureel hoge aanslag van BghU, meer inkomsten in 2018. 
De grootste bijdrage hieraan is geleverd door een donatie die wij hebben mogen 
ontvangen van de online dierenwinkel Zooplus. De stichting was bij hen 
aangedragen als goed doel voor hun liefdadigheidsactie. Dit hield in dat de stichting 
een percentage van de opbrengst van hun verkochte producten kreeg gedurende 
drie maanden. Uiteraard hebben we hier heel erg dankbaar gebruik van gemaakt. 
Ten slotte heeft de collecte van het Oranjefonds waar onze vrijwilligers aan mee 
hebben geholpen een mooi bedrag opgeleverd. 
Dit alles resulteerde in een positief resultaat van ongeveer €1.750. Hiermee zijn onze 
reserves weer aangevuld, wat heel prettig is gezien de onverwachte kosten die altijd 
de kinderboerderij met zich meebrengt. 
Dier en Wij wil graag nader in gesprek met de gemeente over de structureel hoge 
aanslag van BghU. De waarde van het onroerend goed is hoog ingeschat met extra 
kosten voor de kinderboerderij. Dier en Wij weet met een klein jaarbudget rond te 
komen. De aanslag van BghU is daar een onevenredig groot onderdeel van. 
 
Zie ook www.dierenwij.nl 

http://www.dierenwij.nl/

