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25 jaar MEK en nu ook
erkend educatief centrum
MEK Oosterhout is al 25 jaar bezig met natuur- en milieueducatie.
Maar ook levend erfgoed speelt een centrale rol op de kinderboerderij. Een echt SZH-educatief centrum dus.
sen ook bewust wordt gekozen voor rassen
waarmee de medewerkers kunnen gaan
fokken om zo een bijdrage te leveren aan
de instandhouding ervan.

Respect voor milieu bijbrengen
De krant BN DeStem kopte terecht: ‘MEK
brengt kinderen al 25 jaar respect voor
milieu bij’. In de minimilieustraat kan
allerlei afval ingeleverd worden voor recycledoeleinden, zoals batterijen, olie, kleding en elektrische apparaten.
Maar ook de gebouwen zijn bijzonder
duurzaam gebouwd en worden betrokken
in de educatie. Zowel binnen als buiten

Deze Bonte Bentheimer op MEK Oosterhout komt oorspronkelijk
van kinderboerderij De Kooi in Rotterdam
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Publiek en landgeiten kijken aandachtig naar een demonstratie
van politiehonden

Feestelijk lustrum
Tijdens het lustrumweekend op 7 en 8
oktober werden de ganzenvijver en het
kabouterbos geopend, Ook waren diverse partners uitgenodigd, zoals de imkervereniging en de Landelijke Fokkersclub
Nederlandse Landgeiten (LFNL). Voor deze
gelegenheid compleet met de publiekslieveling bok Haribo en stand. ‘MEK Oosterhout is een geweldige ambassadeur voor
de landgeitenclub en wat ze op de boerderij allemaal organiseren is zo mooi, we
wilden er graag bij zijn dit weekend’, aldus
Astrid Welten, zelf ook eigenaar van een
SZH-erkenning.
Met een houten plaquette van de LFNL en
een stalbordje en vlag van de SZH voelen
Marja en Ellen zich trotse ambassadeurs.
SZH deelt dit enthousiasme en kijkt uit
naar verdere samenwerking.
http://www.mek-oosterhout.nl =
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In 2014 haalde MEK Oosterhout het regionale nieuws met twee witrikkalfjes. Deze
had MEK in het kader van het bruikleenproject een paar maanden kunnen ‘leasen’
van een fokker in de buurt. Ook de Witrikstichting was hierbij en overhandigde een
mooi informatiebord over de Witrik voor in
de wei. Nu, drie jaar later, mochten wij met
veel plezier het bordje ‘erkend educatief
centrum’ overhandigen aan MEK-medewerkers Marja Coolen en Ellen Waas.
Aan zeldzame rassen geen gebrek. Daar
bestaat het grootste deel van het dierenbestand uit. Vrijwilliger Thijs Mulder benadrukt hoe behalve voor Nederlandse ras-

worden diverse activiteiten aangeboden
voor jong en oud.
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