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Zeldzame rassen kleuren Nationaal
Kinderboerderijen Weekend 2016
In het weekend van 28 en 29 mei doen naar verwachting ruim
zeventig kinderboerderijen in heel Nederland mee aan het Nationaal
Kinderboerderijen Weekend. Dit jaar vervult de SZH een belangrijke
rol bij de activiteiten die georganiseerd worden binnen het gekozen
thema ‘Het houden van dieren’. Jong en oud kunnen zo kennis maken
met het fenomeen zeldzame rassen en met het ras van het jaar, de
Nederlandse bonte geit, in het bijzonder.
Het Nationaal Kinderboerderijen Weekend (NKW) is een initiatief van de vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen
Nederland (vSKBN). De vSKBN heeft als
doel ‘het ondersteunen van (aangesloten)
organisaties die kinderboerderijen exploiteren, om deze optimaal te kunnen laten
functioneren in hun maatschappelijke
context’. Met ruim 250 leden is de vSKBN
een belangrijke partner voor de SZH. Alle
kinderboerderijen in Nederland zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor maar liefst
dertig miljoen bezoekers per jaar en daarmee zijn zij dan ook dé plek om kennis te
maken met boerderijdieren en om met de
dieren te leren omgaan.

SZH en vSKBN samen sterk
Het NKW kent dit jaar zijn 24e editie. Dit
jaar helpt de SZH mee in het faciliteren
van de kinderboerderijen die mee willen
doen. De SZH en de vSKBN bedachten
samen het thema voor dit jaar ‘Het houden van dieren’. Door de eeuwen heen
is een aantal diersoorten tot huisdier
gemaakt. Zij werden gehouden voor hun
producten zoals melk, mest, wol en vlees
en voor hun diensten zoals trekkracht,
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gezelligheid en bescherming van de mens.
Deze gedomesticeerde dieren noemen we
ook wel (landbouw)huisdieren of boerderijdieren. De onmisbare waarde die deze
dieren voor mensen hebben, kan beleefd
worden tijdens dit weekeinde.

Bonte geit symbool voor thema
In het kader van het houden van dieren is
de Nederlandse bonte geit het dier bij uitstek dat de relatie die mensen en landbouwhuisdieren al eeuwen lang hebben,
symboliseert. In zijn boek Mens en geit
stelt dr. C. Naaktgeboren dat de geit, na de
domesticatie van de hond, het oudste
huisdier is. Ook in de meer recente Nederlandse geschiedenis zijn verhalen bekend
over geiten en hun betekenis voor de
mens. De herders van het dorp verzamelden de dieren van heel het dorp en namen
ze mee om op de heidevelden te grazen en
in de steden scharrelden geiten overdag in
de straten van Utrecht en Amsterdam hun
kostje bij elkaar. ’s Avonds vonden de geiten hun weg terug naar het gezin waarbij
ze hoorden. Daar werden ze gemolken en
voorzagen zo de hele familie van melk.
Deze verhalen zijn prachtige illustraties
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van de rol die de geit en ook andere landbouwhuisdieren in ons leven speelden.
Maar ook hoe belangrijk deze dieren nog
steeds zijn voor ons komt naar voren tijdens het kinderboerderijenweekend.

Spelen en leren
De invulling van het kinderboerderijenweekend wordt overgelaten aan de kinderboerderijen zelf. De één organiseert
een boerenmarkt, de ander een spelletjes-
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Educatief materiaal
In de afgelopen tien jaar heeft de SZH
educatief materiaal ontwikkeld voor kinderen. Hierbij is rekening gehouden met
niveauverschillen.
Elk pakket bevat, naast het materiaal
voor de leerlingen, een versie voor de
docent of kinderboerderijmedewerker
met aanwijzingen en tips. Zo worden de
begeleiders meegenomen in de lesdoelen en (ook praktisch) ondersteund in
het gebruik van de materialen.

Voor de allerkleinsten
• Kleurplaten van het Veluws heideschaap en de Nederlandse bonte geit.
• Kleurplaat zeldzame rassen: om een
kijkdoos van te maken.

• Werktekening Blaarkopmasker.
• Twee prentenboeken: Lapje en Pluis,
Pluus en Ploos.

Lesmateriaal voor kinderen de
basisschoolleeftijd
• Een wereld door verschil; met aparte
opdrachten en begeleiding voor groepen 3/4, 5/6 en 7/8.
• Lessen Biodiversiteit – met aparte
opdrachten en begeleiding voor groepen 3/4, 5/6 en 7/8.
• Van Blaarkop tot Kraaikop, voor ondermidden- en bovenbouw.

edities voor sierduiven, kippen en
konijnen.

Middelbaar onderwijs
• Variatie in Vee.
SZH-lesmateriaal over geiten

Kinderclubs, van 8 tot 12 jaar
• Leren houden van levend erfgoed. Met

Kleurplaat (Bonte) geiten

middag. Alle kinderboerderijen die meedoen, zijn te vinden op: www.kinderboerderijenweekend.nl. Op deze website
vinden de kinderboerderijen ook educatieen informatiemateriaal om inspiratie uit te
putten. In het aanbod is een selectie te vinden van bestaand materiaal dat ontwikkeld
is door de SZH of bijvoorbeeld door een
natuur- en milieueducatiecentrum (nmecentrum). Voor dit weekend zijn ook nieuwe materialen beschikbaar die kinderboerderijen kunnen gebruiken. 
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