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JAARVERSLAG 2020 



VOORWOORD 
2020 kan gerust het coronajaar genoemd worden. In maart moesten wij de 
boerderij op slot doen, wat tot op heden voortduurt. Het verzorgen van de 
dieren en schoonhouden van de boerderij ging uiteraard door, maar de 
vrijwilligers van het theehuis konden geen bezoekers meer ontvangen. 
Tussen half juni en half oktober en van half november tot half december zijn 
wij nog even open geweest. Financieel betekende de langdurige sluiting een 
aderlating voor De Nijkamphoeve. De opbrengsten van het theehuis 
bedragen normaal een kwart van onze begroting. De coronacrisis heeft ook 
iets goeds opgeleverd. Het heeft de saamhorigheid verhoogd bij onze 
vrijwilligers, donateurs, sponsors en sympathisanten. Vrijwilligers draaiden 
extra diensten als er mensen uitvielen omdat zij in quarantaine moesten. 
Donateurs, sponsors en sympathisanten maakten eerder hun toegezegde 
bedragen over en sommigen schonken ons extra geld. Ook de gemeente en 
het Rijk hebben de boerderij financieel gesteund. Dit alles heeft er voor 
gezorgd dat wij tot op heden nog bestaan. 
Voor de coronacrisis hebben wij met onze vrijwilligers nog onze 
nieuwjaarsbijeenkomst kunnen vieren, waar wij ook afscheid konden nemen 
van 2 vrijwilligsters van het eerste uur, Marion Vols en Adri van de Zwan. Hun 
bijdrage in de afgelopen jaren was van onschatbare waarde. 
Ook hebben wij de cursus dierverzorging, omgaan met (agressief)publiek, ja, 
dat hebben wij ook af en toe, voor onze beheerders nog af kunnen maken. 
Onderwijsinstelling Lentiz verzorgde die cursus en hun directeur Laurens ten 
Cate reikte de diploma’s uit. 
Verdrietig nieuws was er ook. Omdat wij onze dieren zo lang mogelijk bij ons 
willen houden, is het onvermijdelijk dat zij door ouderdom overlijden. Dat 
overkwam o.a. de geiten Juultje, Nicky en Madelief. 
Goed nieuws was dan weer dat er twee ezels bij kwamen, Igor en Tukker. 

Het schaapscheerfeest kon helaas geen feest worden omdat er geen publiek 
mocht worden toegelaten. Door het scheren te streamen(gedaan door 
R.F.Systems) kon ons publiek thuis toch meekijken. 
In juli heeft TV West opnamen gemaakt op de boerderij en op 13 juli was de 
boerderij 8 jaar in handen van onze stichting Vrienden van De Nijkamphoeve. 
Eind oktober sloeg in Nederland de vogelgriep toe en moesten wij al het 
pluimvee en onze ganzen ophokken. Dit duurt tot op de dag van vandaag.  
Omdat Joop van der Waart per 1 januari 2021 stopte met zijn voorzitterschap 
zijn wij als bestuur uiterst tevreden dat Hugo Lamers het voorzitterschap van 
Joop over wil overnemen. Hugo was al als vrijwilliger/beheerder actief op de 
boerderij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hugo Lamers, voorzitter       Stichting Vrienden van 

De Nijkamphoeve 
15 mei 2021         Escamplaan 913 
            2547 DZ  Den Haag 
            info@nijkamphoeve.nl
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Activiteiten 

Verzorging van de dieren 

Het is een roerig jaar geweest met up’s en downs, ook bij onze dieren. 

Omdat we al een oudere veestapel hadden, hebben we van  een aantal 

dieren afscheid moeten nemen. Gelukkig hebben we ook nieuwe dieren 

kunnen verwelkomen. 

Nieuwe boerderijkat 

Begin van het jaar is er een nieuwe kat gekomen, Wendy. Ze moest eerst 

wennen en vond alle andere dieren best wel spannend. Nu heeft ze haar plek 

ingenomen. Ze is een goede jager en erg waaks. Al is ze liever lui dan moe. 

Geiten 

Helaas hebben we van een aantal geiten afscheid moeten nemen. Zij kregen 

te veel last van ouderdomsklachten en daardoor gezondheidsklachten. We 

moeten onze melkgeit Juultje, Nubische geit Nikki, bonte geiten Vlekkie en 

Olga missen. Nu hebben Nuvi en haar dochters het rijk alleen en dat bevalt ze 

prima. 

Schapen 

Bij de schapen hebben we van 1 oude dame afscheid genomen. Madeliefje, 

een melkschaap. Met de overige schapen gaat het prima. Door corona zijn de 

schapen voor het eerst zonder publiekfeest geschoren, wat wel jammer was.  
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Dwerggeiten 

In  de zomer hebben wij een groep van 5 dwerggeiten mogen verwelkomen. 

Een ervan was een verrassingspakket, zij bleek zwanger. De bevalling was 

eind november, er werden 2 lammetjes geboren. Eén lammetje had een wat 

moeilijkere start. Wederom door een super inzet van onze vrijwilligers zijn zij 

nu beide sterk en gezond. En hun moeder maar wat trots. 

Ganzen en kippen 

Helaas is  1 gans ons ontvallen. Onze Jozefien kreeg te veel last van 

artroseklachten. Zij begon echt pijn te krijgen en daarom hebben we haar 

laten gaan. Nog meer pech voor onze ganzen, door de vogelgriep zitten 

Sjakie en Gijs al vanaf oktober opgehokt. Zij hebben het hok zich helemaal 

toegeëigend en zijn nu echte waakganzen. Ook de kippen zitten natuurlijk 

opgehokt. Bij de kippen zijn er helaas ook een aantal overleden. Onze Diego, 

de brahmahaan, 1 cochinhen, 2 hollandse hoenen. En Arie, hij had de plaats 

van Diego ingenomen. Helaas hebben we niet lang van hem kunnen 

genieten. 

Gelukkig is er niet alleen slecht nieuws, we hebben namelijk 5 leuke kuikens 

kunnen verwelkomen. Zij groeien als kool. 

Ezels 

Sanne en Maaike hebben 2 nieuwe vrienden, Igor en Tukker. Deze 2 heren 

zijn in juli bij ons komen wonen. Na een wenperiode is het een hechte groep 

geworden. 

Cavia’s 

De groep van de cavia’s is uitgebreid met 2 jonge dames. Zij zijn geschonken 

door Avonturia de Vogelkelder. De groep doet het goed en ieder heeft zijn 

eigen maatje.  

Huidige veestapel: 
2 varkens 
4 konijnen 
8 cavia’s 
7 schapen 
3 geiten 
7 dwerggeiten 
1 kat  
2 ganzen 
10 kippen 
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Accommodatie 

 
Boerderij 

De boerderij is aan de buitenzijde geheel opnieuw geverfd. 

Jammer genoeg is door een inbraak in de afgelopen zomer veel schade 

toegebracht aan de voordeur van de boerderij en binnen is er veel schade 

veroorzaakt aan het raam van de beheerdersruimte. Voor een groot deel is 

de schade hersteld door onze bekwame klussers. Daarnaast hebben we veel 

steun gekregen van bedrijven uit de ZKD en hebben we ruime donaties 

ontvangen van meelevende bezoekers. 

Lattenbanken knuffelweide 

De lattenbanken in de knuffelweide zijn opnieuw geverfd. 

Kippenren 

Het quarantainehok is omgebouwd tot kippenren om de nieuwe jonge 

kippen te huisvesten. 

Getracht is met allerlei hulpmiddelen om de ratten uit de oude kippenren te 

weren. Dit lukte niet helemaal zodat besloten is de kippenren geheel te 

vernieuwen. Dit zal in 2021 worden uitgevoerd. 

Klushok 

Het klushok is onder handen genomen. Door het opnieuw inrichten van het 

klushok is meer werkruimte gecreëerd. 

Tijdens de droogte in de zomer heeft de brandweer (tevens onze overburen) 

onze weiden besproeid.  
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Activiteiten 

Leilindes knotten 

In februari zijn de leilindes gekortwiekt. Met hulp van een aantal 

enthousiaste vrijwilligers was het in een ochtend gebeurd. 

 

Schaapscheren 

Op het schaapscheren na, hebben wij vanwege beperkende coronamaatregel 

geen activiteiten kunnen organiseren. 

Het schaapscheer(feest) hebben wij via livestream uitgezonden. 

Stadsdeeldirecteur Mustafa El Boumeshouli was hierbij aanwezig en werd 

geïnterviewd. Kijkers konden vragen stellen aan de schaapscheerder die ze 

met plezier beantwoorden.  

Zomeractiviteiten 

In augustus hebben we spontaan op een vijftal dagen voor de kinderen van 

2Samen enkele boerderij-activiteiten georganiseerd. Er werd met de ezels 

gewandeld en er werd boer en boerinnetje gespeeld. Ook werden er 

pannenkoeken buiten op het erf gebakken. 

Dierendag 

Dierendag werd uitsluitend met de dieren gevierd en wat publiek langs de 

hekken. Hoe dan ook hebben onze dieren van dit buffet genoten. Groenten 

en fruit werden weer geleverd door Albert Heijn, Houtwijk, Albert Heijn 

Escamplaan en Lidl Houtwijk. 

 

Landelijke opschoondag 

Door de coronamaatregelen is de opschoondag in het najaar gehouden. 

Er deden aardig wat kinderen mee, ook onze de ezels waren van de partij.  

De rommel kon in de bakken gestopt worden, die aan de ezels hingen. 
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Tuinen 
Bij het verhuren van de hobbytuinen is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 

de regels en voorwaarden die door de gemeente worden gehanteerd. Deze 

zijn, waar nodig, aangevuld of uitgebreid. De tuintjes zijn 25 m2 groot. Het 

totaal aantal te verhuren kavels bedraagt 104, die allen zijn verhuurd. Om de 

huurders van dienst te kunnen zijn, staat er een blokhut om het gereedschap 

in op te bergen en wordt tuingereedschap, dat is stuk gegaan, vervangen.  

Het toegangshek is door de gemeente vervangen en is voorzien van een 

gecertificeerd slot. Elke huurder ontvangt één sleutel. Voor de sleutel wordt 

een borg gevraagd van € 25,00.  

De kruidentuin is inmiddels volledig ingericht, het voorste deel met kruiden 

en het achterste deel met bijenvriendelijke bloemen. Om te voorkomen dat 

de planten worden gestolen is besloten om de kruidentuin niet toegankelijk 

te maken voor bezoekers. De kruiden worden deels via het theehuis en deels 

aan derden verkocht. 

Begin dit jaar hebben de beheerders van het tuincomplex het bestuur laten 

weten te willen stoppen met hun beheerderschap. Doordat er meer vraag 

kwam om mensen met een beperking en grote achterstand tot de 

arbeidsmarkt een plek  als vrijwilliger op de boerderij te geven, en deze vraag 

prima past in ons beleid, heeft het bestuur met diverse instellingen 

gesproken. Daar kwam o.a. uit dat onze tuinen een uitstekende kans bieden 

om mensen werkervaring op te laten doen. Met de Stichting Anton 

Constandse heeft het bestuur een huurovereenkomst gesloten voor de 

oppervlakte van 52 tuinen.  Een voorwaarde daarbij is dat zij het beheer van 

het hele tuincomplex op zich nemen. 

Dit betekent wel dat de huur van 52 tuinen per 1 januari 2021 is opgezegd.  
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Theehuis De Nijkamphoeve 
Helaas heeft het theehuis maar een deel van het seizoen kunnen draaien. 

Vanaf 20 juni is het terras weer opengesteld. Met alle beperkende 

maatregelen is er toch nog wat omzet gedraaid.  

Jammer genoeg konden niet alle gastvrouwen en -heren hun bijdrage 

leveren. Door hun leeftijd en kwetsbaarheid was het voor een aantal van hen 

niet mogelijk om diensten te draaien. Door de inzet van nieuwe gastvrouwen 

en -heren konden we toch alle dagen open zijn. 

Totaal hebben 36 gastenvrouwen en -heren toch nog € 6.838,19 omgezet. Als 

de kosten daarvan afgetrokken worden, blijft een bedrag van € € 5.459,26 

voor de boerderij over.  

Op 14 oktober hebben we het terras gesloten vanwege slecht weer en de 

beperkende maatregelen. 
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Educatie 
Hierover kunnen we helaas kort zijn. Vanwege de coronamaatregelen zijn er 

in 2020 geen lessen gegeven aan de leerlingen van de basisscholen uit de 

omgeving van de BuurtBoerderij. 
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Publiciteit 
Werken aan de zichtbaarheid en de herkenbaarheid van de boerderij is een 

continu proces. Voor de berichtgeving naar buiten spelen social media - met 

name Facebook en Twitter - een onmisbare rol. Het zijn snelle en bij uitstek 

interactieve media die in de periode dat de boerderij vanwege 

coronamaatregelen geheel of ten dele voor bezoekers gesloten was, nog 

meer hun waarde hebben bewezen. 

De belangrijkste groepen en instanties die wij willen bereiken, zijn de 

bezoekers, de bewoners van de omliggende wijken, de donateurs, de 

sponsors, de ondersteunende fondsen en de gemeente. Doelstelling is om 

door middel van:  

• tijdige en accurate informatieverstrekking aan de doelgroepen,  

• het openen en onderhouden van interactieve communicatiekanalen,  

• het creëren van een coöperatieve sfeer binnen de stichting én  

• het zorg dragen voor een coöperatieve sfeer tussen de stichting en 

doelgroepen, bij te dragen aan het creëren van een nog groter draagvlak 

en een positief imago voor De Nijkamphoeve. 

Voor de planbare berichtgeving was er een jaarplanning, maar door de 

coronapandemie moest er veelvuldig worden geïmproviseerd. 

Artikelen 

Voor elk nummer van het Houtwijkblad, het periodiek van Wijkberaad 

Houtwijk, werd een artikel over het reilen en zeilen op onze boerderij 

aangeleverd. Ook verschenen berichten in Wijkkrant Leyenburg. 

 

Nieuwsbrieven 

Ook dit jaar verschenen weer enkele nieuwsbrieven, zowel digitaal als in 

papieren vorm. Er kwamen twee papieren nieuwsbrieven en vijf digitale 

nieuwsbrieven met het wel en wee van de boerderij uit. De papieren 

nieuwsbrief, waarin ook elke keer een sponsor onder de aandacht werd 

gebracht, lag als de boerderij voor bezoekers toegankelijk was voor het 

grijpen in de boerderij en als het terras van het theehuis in bedrijf was ook bij 

het theehuis. De digitale nieuwsbrief kent inmiddels meer dan 700 abonnees. 

Ook brachten we vijf vrijwilligersbulletins uit om zo de vrijwilligers te 

informeren over - en te betrekken bij - alle activiteiten op de boerderij. In elk 

nummer werd een vrijwilliger van de maand geïnterviewd. Deze interviews 

werden als de geïnterviewde daarmee instemde, geplaatst op Facebook. Ook 

zo laten we zien hoeveel voldoening het geeft en hoe leuk het kan zijn om je 

in te zetten voor de boerderij.  

Website  

Bezoekers moeten alle relevante informatie op de website kunnen vinden. 

Het actueel houden van de website heeft dan ook een hoge prioriteit. Vrijwel 

wekelijks werden mutaties doorgevoerd. Het gebrek aan activiteiten als 

gevolg van de coronaregels leidde tot iets minder bezoek aan de website dan 

in 2019: 16.388 keer werd de website benaderd. Het is de bedoeling om in 

2021 de website zowel technisch als wat betreft uiterlijk te vernieuwen. 

Social media 

Het grootste bereik van onze social mediakanalen ligt bij Facebook en 

Twitter. Met name de berichten over de dieren (zeker als er een filmpje bij 

staat) doen het op Facebook erg goed. Ook komen via Facebook vragen 
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binnen en worden vragen en opmerkingen beantwoord. Plezierig is dat 

Facebookberichten bovendien steeds vaker worden gedeeld. Ons Facebook 

kent inmiddels 114 likes en de 1186 volgers.  

Op Twitter werd dagelijks minstens één foto of filmpje geplaatst. De 

coronamaatregelen noopten tot extra berichtgeving, in het bijzonder over 

aangepaste openings- en sluitingstijden en toegangsregels. Twitter bewees 

zich als een goed interactief kanaal, ook in communicatie met politieke 

stakeholders. Het aantal volgers is 315, waaronder lokale politici en 

journalisten/redacteuren.  

Onze activiteiten op Instagram - net als op YouTube - zorgen voor extra 

bekendheid, maar hebben een minder grote achterban. Inmiddels hebben 

we 364 volgers op Instagram. Ook staan er meer dan 100 filmpjes op 

YouTube.  

LinkedIn wordt niet meer actief beheerd. 

Posters 

Om activiteiten en andere zaken onder de aandacht van (potentiële) 

bezoekers te brengen wordt naast andere middelen gebruik gemaakt van 

posters. Deze hadden in 2019 helaas veel met het al dan niet of maar beperkt 

toegankelijk zijn van de boerderij te maken.  

Persberichten 

Onvermijdelijk stonden veel persberichten in het teken van wat al dan niet 

kon vanwege de coronamaatregelen. Verheugend is te zien hoe 

uiteenlopende media onze berichten - ook vanaf Twitter - oppikten en dat 

media nu ook uit zichzelf naar ons toekomen. Dat resulteerde onder meer tot 

een interview bij Den Haag FM over zoönose en bij AD/Haagsche Courant en 

Den Haag FM over de inbraak. Uitbreiding van onze veestapel met twee 

ezels, vijf dwerggeiten en een aantal kippen kreeg aandacht in AD/Haagsche 

Courant en bij Den Haag FM. Ook in De Posthoorn Loosduinen, in De 

Posthoorn Escamp Oost en bij TV Loosduinen kregen wij de nodige aandacht, 

onder andere over het digitale schaapscheerfeest en de deelname aan de 

Landelijke Opschoondag. 

Bijzondere aandacht 

TV Loosduinen maakte een filmpje over onze boerderij. Fred Zuiderwijk 

maakte voor Omroep West de serie ‘Anderhalve Meter Sessie’. In een 

aflevering over Escamp werd royale aandacht aan onze boerderij besteed, 

mede door een interview met onze voorzitter. Ook verschenen 

boerderijbeelden bij ‘Den Haag in 60 seconden’ van Den Haag FM. Deze 

waren onder andere te zien op de Digitale Muurkranten in Den Haag en op 

Haags TV Journaal. Verder werd onze boerderij zichtbaar tijdens de 

Prinsjesdagviering. Voor deze bezinningsbijeenkomst bij de opening van het 

Parlementaire jaar mocht vrijwilligster Sherene Devid in een video-opname 

vertellen waarom zij zich op De Nijkamphoeve inzet.   
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Feiten en Getallen 
Om een goed beeld te krijgen van de sociale impact van de BuurtBoerderij, is 

er een poging gewaagd om inzicht te geven in het aantal bezoekers en het 

aantal uren dat door vrijwilligers aan de verzorging van de dieren, het 

onderhoud, het openhouden van het theehuis en het beheren van de tuinen 

wordt besteed. 

Helaas is 2020 een vreemd jaar door de coronaperikelen, waardoor de feiten 

en getallen zeer nadelig worden beïnvloed.  

Aantal bezoekers:     11.500 
Aantal tuinders:              65 
Aantal leerlingen:              0 
 
Het aantal uren besteed door vrijwilligers 
Beheerders       12.000 
Stagiairs         2.500 
Theehuis         1.000 
Onderhoud            800 
Lessen                 0  
Activiteiten            500 
Beheer tuinen           500 
Bestuur          3.000 
Ondersteuning        1.500 
         -------- 
Totaal        21.800 uur 
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Externe contacten 
Onze externe contacten zijn noodzakelijk voor het voortbestaan van de 

boerderij. Het zijn contacten op het financiële en adviserende vlak. Sponsors 

maken een groot deel uit van die contacten. Zij steunen ons met geld en met 

materialen. De voeding en (medische) verzorging van de dieren en het 

onderhoud zou niet betaald kunnen worden zonder deze steun.  

Sponsors  

Bewonersvereniging ’t Kleine Hout; Gamma Dekkershoek; Hondenschool 

Haaglanden; K Rentool; Rf Systems; Verpleeghuis Houtwijk; Wauben 

Productie B.V.; Wibu Autoschade B.V.; Wijling Assurantiën; The Online 

Factory; R. de Waal Onderhoud; Sam Homecare; Borsboom Banket; Witte 

Kruis Transplant; Verhuurbedrijf Paul; Intertoys Weimarstraat; Gamma 

Loosduinen; Hubo Loosduinen; Intertoys Apeldoornselaan; Vishandel De 

Goede Oude Tijd; De Kaasspecialist Loosduinen; Diertotaal; Albert Heijn 

Houtwijk; Albert Heijn Escamplaan; Intertoys Loosduinen; Intertoys 

Weimarstraat; Avonturia De Vogelkelder; Bouwmaat; Hofstad Lyceum; 

Notariskantoor Heemskerk & Feijen; Stichting Anton Constandse; Jan 

Knijnenburg; Escamps Kaashuisje; Jumbo Mieremet Volendamlaan; 

Dierenkliniek De Duinen; Maison Kelder; Banketbakkerij Roodenrijs; 2Samen.  

Samenwerking en ondersteuning  

Vanwege corona mochten we geen activiteiten organiseren met het 

activiteitenbureau Kicks van onze sponsor 2SAMEN.  

De samenwerking met Stichting Anton Constandse zijn we gaan intensiveren 

en willen we verdere plannen mee ontwikkelen m.b.t. het bewerken en 

beheren van een groot deel van onze moestuin. Verder werkten we 

afgelopen jaar wederom samen met Stichting Zorgroep De Inzet, REAKT en 

Middin. Via deze instellingen doen hun cliënten aan dagbesteding op onze 

boerderij.  

Op gemeentelijk niveau werken wij nauw samen met Stadsdeel Escamp en 

Stadsdeel Loosduinen. Er zijn veel contacten met wijkberaden Leijenburg en 

Houtwijk.  

Ook FONDS 1818 en de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij zijn voor 

onze stichting ontzettend belangrijk. Zij ondersteunen ons financieel waar zij 

kunnen en geven zelfs ook bestuurlijke ondersteuning. Verpleeghuid 

Houtwijk ondersteunt ons o.a. met het verlenen van vergaderfaciliteiten. 

Daarnaast ondernemen wij gezamenlijk allerlei activiteiten voor de 

bewoners. Zo gaan wij wekelijks met onze cavia’s bij hun bewoners op 

bezoek. Dit doen wij ook bij verzorgingshuis Florence. Dierenambulance Den 

Haag en kleindiercentrum Het Knaaghof zijn onmisbaar voor een 

kinderboerderij.  

Een andere belangrijke samenwerkingspartner is Stichting BIZ ZKD. De 

belangenvereniging voor de bedrijven op de bedrijventerreinen Zichtenburg, 

Kerketuinen, Dekkershoek. Veel van onze sponsors zijn daar gevestigd. Wij 

hebben van deze stichting al vijf jaar een gratis lidmaatschap gekregen. De 

Nijkamphoeve neemt actief deel aan het overleg van de SOK (Samenwerkend 

Overleg Kinderboerderijen). De boerderij heeft van de SBB (stichting 

Beroepsonderwijs & Bedrijfsleven) de erkenning gekregen voor 

leerwerkbedrijf. Vele stagiairs komen al jaren via Lentiz Onderwijsgroep en 

het Wellant College hun stage op onze boerderij doen. Ook zijn wij dit jaar 

een samenwerking aangegaan met Stichting Haagse Helpers die 

stageplaatsen zoeken voor studenten die even een tussenjaar nemen en een 

maatschappelijke diensttijd op onze boerderij vervullen 
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Interne organisatie 
Het bestuur bestaat uit vijf personen. Het bestuur is zes keer bij elkaar 

geweest. Vanwege de coronamaatregelen is het aantal 

bestuursvergaderingen dit jaar minder. Omdat er niet met meerdere 

personen in een ruimte bijeengekomen mocht worden is er, na een periode 

van vergaderstilte, twee keer vergaderd via een videoverbinding. 

Naast de voorzitter kent het bestuur een secretaris, een penningmeester en 

twee leden. Het bestuurslid vrijwilligers (verantwoordelijk voor werving en 

begeleiding van vrijwilligers en stagiaires) en het bestuurslid accommodaties 

(verantwoordelijk voor onderhoud en gebruik van de accommodaties). 

 

Het bestuur werkt met vijf werkgroepen om de dagelijkse gang van zaken in 

goede banen te leiden. Er is de werkgroep Communicatie die de contacten 

met de omgeving en de media in goede banen leidt.  

De werkgroep Educatie en Activiteiten organiseert, naast de educatielessen 

voor de groepen 1, 2 en 3 van het basisonderwijs, door het jaar heen ook 

leuke activiteiten, zoals schaapscheerfeest, zomerfeest, boerendag, 

Dierendag en het Sinterklaasfeest.  

De werkgroep Dierenwelzijn zorgt voor de verzorging en de gezondheid van 

de dieren en bekijkt waar eventueel nieuwe aanwas nodig is.  

De werkgroep Accommodaties zorgt voor de opstallen en de gronden 

daaromheen. Het onderhoud en het gebruik heeft hun aandacht. 

De werkgroep Tuinen is opgericht om alles rond de hobbytuinen en de 

kruidentuin te organiseren en te begeleiden.  

Voor de organisatie van het theehuis zijn er groepen samengesteld 

aangestuurd door een coördinator. De algemene organisatie is in handen van 

een coördinator theehuis. 

 

De stichting kan rekenen op zo’n 175 vrijwilligers. De meesten daarvan zijn 

incidenteel en op afroep inzetbaar voor allerlei zaken en evenementen. Een 

aantal vrijwilligers komt structureel wekelijks een handje helpen. De stichting 

kan nog wel meer van deze enthousiaste vrijwilligers gebruiken.  

 

De meer vaste vrijwilligers zijn vooral bezig met de verzorging van de dieren.  

Daarnaast zijn er vrijwilligers die zich inzetten voor het in goede staat houden 

van de accommodatie, het klusteam.  

Tenslotte beschikken we over vrijwilligers met bijzondere kennis die dan ook 

dankbaar door en voor de stichting worden ingezet. Twee (oud-

)onderwijzeressen verzorgen bijvoorbeeld voor de stichting boerderijlessen 

voor de onderbouw van de basisschool. Een accountant doet de jaarrekening 

en helpt ons om de administratie goed op orde te houden. 

 

Voor het aanwezig zijn van voldoende handjes op de boerderij doet de 

stichting ook een beroep op instellingen zoals Anton Constandse en Reakt. 

Wekelijks komen cliënten van deze instellingen ons helpen met het 

schoonhouden van de boerderij en de weiden.  

Daarnaast weten studenten en scholieren onze boerderij steeds vaker te 

vinden voor een werk- of maatschappelijke stage. De begeleiding van deze 

stages wordt gedaan door een van de beheerders. De examinering vindt op 

de boerderij plaats. 
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Vrijwilligers 
Voor de vrijwilligers is 2020 een bijzonder jaar geweest. Een jaar van 

maanden gesloten zijn tot het beperkt open zijn in de zomermaanden. 

Daarnaast viel een deel van onze vrijwilligers tijdelijk weg doordat zij 

vanwege hun  hoge leeftijd en kwetsbaarheid niet op de boerderij konden 

werken. Dat leidde tot een tekort aan vrijwilligers. Dit werd wonderwel 

gecompenseerd doordat vanwege sluitingen van bedrijven, mensen zinvolle 

bezigheden gingen zoeken en massaal reageerde op onze oproep voor 

nieuwe vrijwilligers. Hierdoor kregen we veel nieuwe vooral jongere 

vrijwilligers. 

Afscheid van twee illustere vrijwilligers. 

In januari hebben we afscheid genomen van twee vrijwilligers van het eerste 

uur. Adri van der Zwan heeft bij de start van het theehuis in 2012 het 

voortouw genomen en heeft ruim zeven jaar de vrijwilligersgroep geleid die 

het theehuis bestierde. Zij regelde samen met de coördinatoren de planning 

van de inzet en nam voor een groot deel de inkoop voor haar rekening. 

Daarnaast handelde zij de financiële zaken af. Onder haar leiding is het 

theehuis uitgegroeid tot een niet meer weg te denken plek voor ontspanning 

en ontmoeting in onze wijk. 

Marion Vols is vanaf het prille begin betrokken geweest bij het opzetten van 

de BuurtBoerderij. Eerst was zij één van de initiatiefnemers van de 

actiegroep om de stadsboerderij te behouden, toen de gemeente in 2011 het 

voornemen had om de boerderij te sluiten. Toen dit niet lukte is de 

actiegroep zich in gaan zetten voor de overname van de boerderij. Toen dit 

lukte en in juli 2012 de BuurtBoerderij werd ‘geboren’ is Marion één van de 

beheerders geworden. Met haar enthousiasme en inzet zorgde ze ervoor dat 

de verzorging en het voeren van de dieren op professionele wijze werd 

uitgevoerd. Daarnaast was zij een bekend gezicht voor de vele trouwe 

bezoekers waarvoor zij, vooral voor de kinderen, altijd een vriendelijk woord 

over had.  

Werkzaamheden 

Vrijwilligers besteden per week een dag(deel) of een aantal uur om de 

boerderij en het theehuis voor het publiek open te houden en de dieren te 

verzorgen. Sommigen zijn bezig met het onderhoud van de boerderij. 

Verhuur en beheer van 104 voormalige schooltuintjes brengt ook het nodige 

werk met zich mee. Onze imkers verzorgen de bijenvolken en leveren de 

heerlijke Nijkamphoeve-honing. Ook de drie vrijwillige klussers doen een 

belangrijke duit in het zakje. Elke maandag repareren zij diverse zaken en 

ondersteunen zij de beheerders bij de reparaties die nodig zijn.  

Opleiding 

In het eerste kwartaal heeft een aantal vrijwilligers een opleiding 

dierenverzorging gedaan, gegeven door docenten van het Lentiz College uit 

Maasland. De beheerders kregen onderwijs over dierenwelzijn, veiligheid, 

hygiëne en diervoeding. Ook kregen ze informatie over het goed omgaan met 

bezoekers en het begeleiden van stagiairs en vrijwilligers. 10 Beheerders 

hebben de cursus goed doorlopen. Zij kregen allen een certificaat uitgereikt. 

Vrijwilligersfeest 

Helaas is er dit jaar geen vrijwilligersfeest geweest. Als compensatie heeft 

het bestuur een kerstpakket samengesteld dat aan de vrijwilligers is 

uitgereikt. 
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Financiën 
Het jaar 2020 is totaal anders geworden dan we van te voren hadden 

verwacht. Als gevolg van de coronapandemie vervielen veel 

publieksevenementen als schaapscheerfeest, boerendag, open imkerdagen 

en ook de daaruit voorvloeiende inkomsten. Het theehuis werd niet 

verhuurd, de lessen voor de basisschoolleerlingen niet afgenomen en ook het 

terras bleef tot half juni dicht. De kosten voor de dierverzorging bleven 

evenwel en de kosten voor de bescherming van onze vrijwilligers door 

middel van mondkapjes, handschoenen etc. namen toe. Voordat hieruit een 

penibele situatie kon ontstaan ontvingen we van alle kanten 

hartverwarmende financiële ondersteuning. Met gulle hand werden 

rekeningen verlaagd, niet ingediend of gedoneerd door 

sponsors/leveranciers. Onze donateurs verdubbelden hun bijdrage, gaven 

een extra gift, deden een obligatie cadeau en dekten de kosten van een 

inbraak. Bijna alle dieren werden geadopteerd. Verder werd van de 

huurdersvereniging Escamp een gulle gift ontvangen en ontvingen we een 

tegemoetkoming van het Rijk en het Stadsdeelkantoor Escamp, terwijl we in 

de periode voor de coronaperikelen bij een actie van de ING € 5.000 op onze 

rekening konden bijschrijven. Ook de horecaopbrengsten van juli, augustus 

en september waren ondanks het korte seizoen gunstig. 

De kosten weken maar weinig af van wat verwacht werd. De 

huisvestingskosten waren hoger omdat het theehuis nu een geheel jaar 

onderhouden moest worden. De promotiekosten en organisatiekosten 

waren aanzienlijk lager, door een gebrek aan binnen de coronamaatregelen 

passende activiteiten. De kosten van de dierverzorging stegen aanzienlijk 

door hogere lasten voor met name de dierenarts voor het ouder wordende 

dierenbestand. 

Met het gunstige resultaat is het negatieve eigen vermogen in een echte 

bestemmingsreserve omgebogen. De reserve wordt enerzijds ingezet om de 

aanhoudende gevolgen van de coronapandemie op te vangen, nu ook in 

2021 voorlopig geen activiteiten kunnen worden opgestart. Anderzijds is een 

reserve groot onderhoud gevormd om de bouw van een nieuw kippenhok te 

faciliteren, dat bestand is tegen ondergraving door plaagdieren zoals ratten 

en mollen. Verder staan er een nieuwe bedekking van de hooischelf en een 

drainage van de weiden op de lijst van het gewenste groot onderhoud. 

De Jaarrekening 2020 is opgesteld en goedgekeurd door het bestuur op 2 

maart 2021. 
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Conclusie en aanbevelingen 
2020, een jaar die we niet snel zullen vergeten. Door alle inspanningen van 

vrijwilligers en door steun van donateurs, sponsors, gemeente en rijk hebben 

we het hoofd boven water weten te houden. We hebben in het afgelopen 

jaar een aantal oude dieren verloren maar ook nieuwe dieren erbij gekregen. 

Door de verjonging en versterking van ons vrijwilligerscorps zijn we 

voorbereid op de toekomst. 

In de komende jaren zullen we een aantal groot onderhoudprojecten moeten 

oppakken. Hierbij moeten we o.a. denken aan een nieuw rieten dak voor de 

‘hooischelf’ in de linker wei.  

De verhuur van de cursusruimte in het theehuis zal opgepakt moeten 

worden om zo meer inkomsten binnen te krijgen en het theehuis zal een 

vernieuwde kaart krijgen die gericht is op onze bezoekers maar ook recht 

doet aan de eigen groenten en vruchten van de tuin. 

De educatie moeten we proberen uit te breiden naar de hogere klassen van 

het basisonderwijs. Daarnaast blijven we ons sterk maken als 

opleidingsboerderij voor MBO’ers dierenverzorging. De samenwerking met 

Anton Constandse en 2Samen wordt versterkt. 

 


