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Dit is het jaarplan van Stichting Kinderboerderijen Zwolle.
Het bevat onder andere activiteiten en investeringen voor het aankomende jaar.
Het geeft een goed overzicht van alle werkzaamheden op de kinderboerderijen; Kinderboerderij
Wezenlanden en Kinderboerderij Park Eekhout.
1. Planning activiteiten en evenementen
Ook dit jaar organiseert Kinderboerderij Wezenlanden verschillende activiteiten en evenementen.
Onder activiteiten verstaan we wekelijks terugkerende bijeenkomsten voor verschillende
doelgroepen. Jaarlijkse evenementen bestaan uit grotere publieksevenementen met een bepaald
thema die vaak seizoensgebonden zijn. Hieronder volgt de planning voor 2021:

13 maart NL Doet: Meedoen in de moestuin
5 april Paas/lente feest (tweede paasdag)
5 mei Bevrijdingsfeest
24 mei Schaapscheerdersfeest (tweede pinksterdag)
11 juli Imkerij dag
25 september Burendag
8 oktober Stoere Buitendag

16 en 24 oktober Activiteiten herfstvakantie
17 november Sinterklaasfeest
24 december Lichtjeswandeling
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2. Educatie
Kinderboerderijen hebben een grote educatieve waarde. Bezoekers komen op een laagdrempelige
manier in contact met dieren en natuur. De combinatie met de speeltuin maakt de kinderboerderij
tot een aantrekkelijke plek centraal gelegen in Zwolle.
In voorgaande jaren gaven we bezoekers meer ras-informatie over verschillende diersoorten op de
kinderboerderij door informatieve teksten op te hangen bij de dierverblijven.
Stagiaires en vrijwilligers worden actief betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering.
Informatieve teksten over verschillende rassen
 Kippen/duiven
 Geiten
 Konijnen
 Schapen
 Varkens
Educatief aanbod voor scholen
In samenwerking met Travers Welzijn en de Stadshoeve zijn er een 7-tal thema leskisten ontwikkeld
die vanaf het voorjaar 2019 worden aangeboden aan het Zwolse basisonderwijs.
Met deze leskisten kunnen leerkrachten een les volgen op de boerderij en met een handleiding zelf
in de klas aan de slag gaan.
De thema’s zijn;






Kinderboerderij lessen (groep 1-2 groep 3-4 groep 5-6)
Bodemdiertjes
Water leeft
Zuivel
Imkerlessen (groep 3-4 groep 5-8)

Feestvarken, educatief kinderfeestje
Kinderfeestjes kunnen gevierd worden op de kinderboerderij.
In 2019 is het feestvarken ontwikkeld (houten varken op wielen) die door de kinderen kan worden
meegenomen over het terrein van de kinderboerderij. Het varken bevat een hoeveelheid leuke
spelletjes en opdrachten. Voor het feestvarken betalen de bezoekers een bedrag per kind. Samen
met Stichting meedoen Zwolle ontwikkelen we een aanbod voor Zwolse minima.
In 2020 zijn er bijna geen kinderfeestjes gevierd i.v.m. de coronacrisis.
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3. Samenwerking externen
De kinderboerderijen staan middenin de samenleving en werken graag samen met verschillende
externe partijen. Voorbeelden daarvan worden hieronder genoemd;






Wijkboerderijen Travers Welzijn
Stadhoeve Zwolle
Dierenteam Zwolle
Zone college
VSO de Twijn

Het doel van deze samenwerking is om relaties te versterken en gezamenlijke projecten en
activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren.
4.Personele bezetting professionals
Per 1 januari 2021 bestaat het team uit de volgende personen:
Miranda Felix- van Wely
Dave Becking
Klazien Bergman- van der Brink

Beheerder Kinderboerderijen
Dierverzorger Kinderboerderijen
Facilitaire dienst

32 uur
20 uur
5 uur

Kinderboerderij Wezenlanden is 363 dagen per jaar geopend van 9.00 tot 16.30 uur (winterperiode)
en van 9.00 tot 17.30 uur (zomerperiode).
Eerste kerstdag en nieuwjaarsdag gesloten.
Openingstijden in 2020 zijn aangepast i.v.m. de coronacrisis.
De beschikbare uren die hierboven worden genoemd zijn niet voldoende om aan de openstelling te
voldoen. Met inzet van vrijwilligers en stagiaires wordt het rooster aangevuld.
5.Vrijwilligers, stagiaires, dagbesteding
Vrijwilligers en stagiaires zijn een welkome aanvulling op de kinderboerderij. Gezien de ruime
openingstijden zijn vrijwilligers noodzakelijk om uren naast de beroepskrachten in te vullen.
We bieden stageplekken aan sociaal culturele, agrarische opleidingen en facilitaire dienstverlening.
Er werken 25 vrijwilligers met plezier op de kinderboerderij.
Dagbesteding
Er is op dit moment geen dagbesteding op de Kinderboerderij.
6.Externe inkomsten.
De kinderboerderij probeert op verschillende manieren extra inkomsten te genereren om lange
termijn investeringen te kunnen uitvoeren.
In 2021 worden extra inkomsten verwacht uit: het winkeltje, sponsering en fondsenwerving, giften
van bezoekers, dierverkoop, verhuur en kinderfeestjes.
7.Investeringen 2021 en lange termijn
Kinderboerderij Wezenlanden wil dit jaar een aantal investeringen doen.
Om de kinderboerderij aan te passen aan de eisen van deze tijd, gebruiksvriendelijker en
aantrekkelijker te maken zijn er investeringen nodig. Deze worden hieronder beschreven in de bijlage
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investeringen lange termijn. De nadruk ligt op Kinderboerderij Wezenlanden omdat deze boerderij
een publieksfunctie met openstelling heeft.

De investeringen worden onderverdeeld in: (zie bijlage)
1. Hoofdgebouw
2. Stal
3.Schapenstal
4. Weilanden
5.Terrein
6. Dijk
7. Afrastering
8. Educatie
9. Volière/kippenhok
10. Algemeen
Voor de locatie Kinderboerderij Park Eekhout moet de komende jaren een nieuwe mesthoop worden
geplaatst welke voldoet aan wettelijke eisen. Ook moet de elektra in de stal worden aangepast.
9.Begroting 2021
Zie bijlage begroting 2021
10.Planning dieren
Dieren zijn de basis van onze kinderboerderijen. Een gevarieerde en gezonde veestapel is ons doel.
Daarbij wordt met een verantwoord fokbeleid gezorgd voor jonge aanwas en een geselecteerd op
een aangenaam en kindvriendelijk karakter.
Aanwezige rassen
Dieren die gehuisvest zijn op de kinderboerderij hebben allemaal een goed ras standaard. Sommige
dieren zijn ingeschreven in een stamboek. Omdat kinderboerderijen veel verschillende dieren
houden is het niet mogelijk, gezien de kosten, om voor elk ras lid te zijn van een stamboek.
Uitbereiding van dieren
Het streven is om nieuwe dieren te laten voldoen aan de eisen van de Stichting Zeldzame
huisdierrassen. (SZH)
SZH zet zich in voor het behoud van ons levend erfgoed en voor de genetische diversiteit onder
landbouwhuisdieren in Nederland. Dit doen we door nieuwe functies voor authentieke rassen te
promoten zodat deze dieren weer een wezenlijk onderdeel van onze samenleving worden. Zo
kunnen ze ingezet worden bij duurzame landbouw, natuurbeheer, sport en recreatie en als
hobbydier. Op kinderboerderijen en in openluchtmusea zijn ze levende voorbeelden van onze
cultuur. * bron www.szh.nl
Zie bijlage actueel dierenbestand januari 2021
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11.Gebouwen
Het hoofdgebouw van Kinderboerderij Wezenlanden is geschikt voor diverse doeleinden.
Het huisvesten van kleine knaagdieren, insecten en vissen. Er is een klein uitgifteloket waar vanaf
maart 2019 koffie, thee en versnaperingen verkrijgbaar zijn.
Het hoofdgebouw voldoet aan de eisen van deze tijd wat betreft verwarming, isolatie ect
De stallen van kinderboerderij Wezenlanden zijn sterk verouderd. Dit komt het dierenwelzijn niet ten
goede. Ook zijn de werkomstandigheden voor het personeel niet optimaal. Zo is er in de kleinste stal
geen water en licht aanwezig, de vloer is verzakt en zit het hout vol met houtworm. Dit wordt in 2021
(in overleg)door de gemeente uitgevoerd.
12.Speerpunten 2021
Aan onderstaande punten wordt in 2021 extra aandacht besteed
o
o
o
o
o
o

Structuur aanbrengen van vrijwilligers
Activiteiten optimaliseren en beheersbaar maken in tijd en financiën
Praktijklessen aan scholen.
Optimaliseren dierenbestand
Bestuur en beheerder: plannen maken voor meer samenwerking met de omgeving en
fondsenwerving en sponsoring
Bestuur en beheerder; door ontwikkelen kinderboerderij

Bijlagen;
Investeringen lange termijn
Begroting 2021 (penningmeester)
Actueel dierenbestand januari 2021
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