Tekst: Ank Zegwaard

Levende geschiedenis op de boerderij
Op 13, 19 en 22 november zijn er workshops gehouden voor beheerders en medewerkers van fokcentra, kinder- en stadsboerderijen.
Het thema was: kennismaking van scholieren met de oorspronkelijke
rassen van onze boerderijdieren. Of anders gezegd: levende geschiedenis op de boerderij.
In de inleiding kwam duidelijk naar voren
dat de oorspronkelijk Nederlandse rassen uitermate geschikt zijn om op kinderen stadsboerderijen te laten zien welke
belangrijke rol boerderijdieren in ons
leven spelen en waar ons voedsel vandaan
komt. De verschillen in vorm en kleur zijn
belangrijke aandachtstrekkers en vanuit de
geschiedenis van deze rassen kunnen de
verschillende functies goed geïllustreerd
worden. Dit is ook de insteek van het vorig
jaar uitgebrachte lesmateriaal voor scholen
‘Een wereld door verschil’.
In de presentatie passeerden vervolgens de
verschillende oorspronkelijke rassen van
onze boerderijdieren de revue. Uit de kennismakingsronden bleek dat op de boerderijen en fokcentra van de aanwezigen vooral
de oude rassen van kleinvee, schapen, geiten en koeien sterk vertegenwoordigd zijn.
Sommige kinderboerderijen hebben een
trekpaard, maar de andere oorspronkelijke
paardenrassen zijn voor kinderboerderijen
niet haalbaar.

Van Blaarkop tot Kraaikop
Na de inleiding werden de deelnemers
wegwijs gemaakt in de opdrachtenmap
Van Blaarkop tot Kraaikop, het materiaal
dat speciaal ontwikkeld is voor het bezoek
van schoolgroepen aan de boerderij. Met de
dieren op de boerderij en aan de hand van
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de opdrachtenmap kunnen de boerderijmensen iets laten zien over ‘onze geschiedenis met de dieren van de boerderij’. Deze
map bevat allerlei opdrachten over de verschillende soorten landbouwhuisdieren en
over oorspronkelijke rassen. Beheerders
kunnen uit de map zelf de opdrachten
kiezen die bij de soorten en rassen op hun

eigen boerderij passen. De opdrachten zijn
per bouw (onder-, midden- en bovenbouw)
en per diersoort gerangschikt en er is voor
iedere bouw een handleiding voor de leerkracht. Tijdens de workshop hebben de
deelnemers alvast bekeken welke opdrachten het beste bij hun boerderij passen.

Rondleiding en de leskist
In de lunchpauze kregen de deelnemers
een rondleiding langs de zeldzame rassen
van de gastheer. Na de lunch werd toegelicht hoe aan de hand van opdrachtenmap een leskist gemaakt kan worden met

Lakenvelder van MEC Breda

C. Oldenbroek

Tekst: Anne Meinema

ander SZH-materiaal, zoals de posters, het
kwartet, het voorleesboek Lapje, de dierbrochures, Een Land vol Vee, Vorstelijk Vee,
het CGN-kaartspel, de poster en brochure
over koeien. Vervolgens bespraken we hoe
scholen bij dit project zijn te betrekken.
Boerderijen die na de workshop besluiten
om nog meer zeldzame rassen te gaan
houden, kunnen bij de SZH terecht voor
adressen van stamboeken en fokcentra.

Schenk een leskist
Op de kinderboerderij kan gebruikgemaakt
worden van de leskist die door de SZH is
samengesteld en die e100 kost. De ervaringen zijn erg positief en daarom bieden
we onze begunstigers aan om deze leskist
te schenken aan een door u zelf gekozen
doel, bijvoorbeeld voor het organiseren
van een kinderfeest, de leestafel van een
instelling of bedrijf. Op die manier werkt
u in de hand dat kinderen educatie krijgen over de zeldzame rassen. Het is misschien ook een idee om samen met andere
ouders de kinderboerderij die u regelmatig
bezoekt een SZH-leskist te schenken.
Op onze website www.szh.nl kunt u het
bestelformulier invullen zodat wij het pakket aan u toe kunnen sturen.
In het volgende nummer van Zeldzaam
Huisdier wordt er opnieuw aandacht gegeven aan de ervaringen die zijn opgedaan
met deze leskisten en aan nieuwe workshops.
De workshops werden georganiseerd door
de SZH, in samenwerking met het Milieu
Educatief Centrum (MEC) in Breda en het
Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN). Stichting Kinderboerderijen
Nederland (SKBN) en de Vakgroep Medewerkers Kinderboerderijen (VMK) ondersteunden dit initiatief. =

Financiële hoek
Het financieel jaarverslag over 2007
wordt momenteel samengesteld en het
jaar 2007 lijkt zich gelukkig aardig volgens de verwachtingen ontwikkeld te
hebben. In 2007 zijn we financieel bezig
geweest met:
– sperma invriezen voor hanenproject;
– inventarisatie project hobbydierhouders;
– publicatie van Lapje;
– SAVE Foundation Europe;
– verkoop van Vorstelijk Vee;
– project leskist ‘Van Blaarkop tot Kraaikop’;
– voorlichtingsdag rund;
– begunstigersdag.
Daarnaast zijn er de gebruikelijke
(her)keuringen van de fok- en educatiecentra en is Zeldzaam Huisdier vier keer
uitgegeven.

Vaste lasten en indexering
Vroeger, toen er nog guldens waren, was
er een tijd dat voor de jaarlijkse bijdrage

ƒ 35 werd berekend. We hebben dit tijdperk achter ons gelaten. We rekenen nu in
euro’s en hebben een aantal jaren van kostenstijgingen achter de rug. Als financiële
vuistregel hanteert SZH dat projectactiviteiten eigen aanvullende financiering
moeten hebben en dat vaste kosten uit
bijdrage van begunstigers betaald moeten
worden. Vaste kosten zijn onder andere:
het maken en toezenden van Zeldzaam
Huisdier, de begunstigerdag en algemene
administratie en het kantoor in Dronten.

Contributie-inning 2008
U kunt een opdracht tot eenmalige afschrijving invullen op de website www.szh.nl
Het door u genoemde bedrag zal eenmalig
door ons van uw bankrekening worden
afgeschreven. We verwachten hiermee een
kostenbesparing van ongeveer 2 euro per
donatie te realiseren. Graag uw hulp hierbij. De minimumbijdrage bedraagt voor
2008 e 20.

Ridammerhoeve
Gezien in geitenboerderij Ridammerhoeve
in het Amsterdamse Bos deze prent van
een zwartbonte geit.
Weet u wie de maker is? Cornelis Jetses?
Tips graag naar: heahea@planet.nl.
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