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Samenwerkende Kinderboerderijen
Nederland ondersteunt doelstellingen SZH
Een kinderboerderij is in de eerste plaats, de naam zegt het al,
een plek waar kinderen in contact kunnen komen met dieren; in de
breedste zin van het woord. Maar kinderboerderijen hebben ook een
belangrijke functie in het zichtbaar maken en houden van onze OudNederlandse zeldzame huisdierrassen. Een groot aantal van de kinderboerderijen en dierenweides houdt één of meerdere oud-Nederlandse rassen. Er zijn ruim 300 kinderboerderijen aangesloten bij de
vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland (vSKBN). De
vSKBN ondersteunt actief de doelstellingen van de SZH.
In Nederland zijn naar schatting zo’n 450
tot 500 kinderboerderijen en dierenweides.
Aan al die locaties worden jaarlijks bijna
30 miljoen bezoeken afgelegd. Dat is
behoorlijk veel! Daarom is het ook zo
belangrijk dat de kinderboerderij niet
alleen leuk en leerzaam is, maar ook veilig
en verantwoord. Een groot deel van de
bezoekers behoort ook nog eens tot de
zogeheten ‘risicogroepen’. Dat zijn de jonge
kinderen, oudere mensen, zwangere vrouwen en mensen met een verminderde
weerstand (bijvoorbeeld als gevolg van een
ziekte). Die groep is vatbaarder voor
bepaalde ziektes. Daarom is het voor hen
extra belangrijk dat het op de kinderboerderij schoon en veilig is. Om dat te kunnen
waarborgen, heeft de vSKBN met het Keurmerk Kinderboerderijen een stap gezet
naar de professionalisering van kinderboerderijen.

sloten) kinderboerderijen kunnen dan ook
bij de SKBN terecht voor ondersteuning en
allerhande vragen, zoals over de bedrijfsvoering, educatie, dierenwelzijn, wet- en
regelgeving, et cetera. Eigenlijk alles waarmee een beheerder van een kinderboerdeTijmen in de knuffelweide

Belangenbehartiger
In het Keurmerk Kinderboerderijen komen
veel aspecten naar voren waar een kinderboerderij mee te maken krijgt. De (aange22

rij te maken krijgt. Daarnaast organiseert
de vSKBN bijeenkomsten en workshops
om de medewerkers en betrokkenen van
kinderboerderijen met elkaar in contact
te brengen en van elkaar te laten leren De
vSKBN werd opgericht in 1988. In juli 2012
werd de stichting een vereniging.

Van Chaams hoen tot Brandrode
De kinderboerderij is een fantastische
omgeving waar mensen en dieren elkaar
kunnen ontmoeten en jong en oud publiek
spelenderwijs besef krijgen van de unieke
waarde van de zeldzame rassen. Liefhebbersverenigingen spelen daarop steeds
meer op in. Zo is vereniging het Brandrode
Rund vorig jaar gestart met het ‘kalfjesproject’. In samenwerking met SZH is een project gestart om kalfjes van een fokker van
Brandrode runderen tijdelijk ‘in de etalage’
van een kinderboerderij of dierentuin te
zetten. Kinderboerderijen kunnen dus kosteloos een zeldzaam kalf lenen.
Maar ook andere verenigingen, zoals houders van (post)duiven, konijnen en kippen
starten samen met kinderboerderijen projecten onder het motto ‘jong geleerd, is oud
gedaan’. Het projectbureau van de SZH
zorgt voor het basismateriaal en begeleidt
de pilots. =

Voor meer informatie over
de vSKBN kijkt u op www.
kinderboerderijen.nl
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