Succesvolle projecten van kinderboerderijen
Genomineerden ‘project van het jaar 2012’ bekend
Kinderboerderijen zijn voortdurend in beweging. Er vinden allerlei acties, evenementen en activiteiten
plaats. Van mini-groentetuintjes voor groep 3 en 4 tot een speciale lunch op Dierendag voor geiten. Allemaal
succesvolle projecten uit de kinderboerderijenpraktijk. Om de kinderboerderijen te stimuleren om hun
successen uit te wisselen, is er de databank met projecten van kinderboerderijen.
Met een online databank vol kant-en-klaren projecten én een competitie wil de SKBN de kinderboerderijen
stimuleren om kennis en ervaring uit te wisselen. Samen weten we immers meer dan alleen! Momenteel zijn er al
meer dan tachtig projecten te vinden in de databank.

Zes genomineerde projecten
In de online databank worden drie categorieën
onderscheiden: ‘Activiteiten en evenementen’, ‘Groepen
en scholen’ en ‘Stages’. Binnen elke categorie zijn
twee projecten genomineerd. Hiernaast zijn deze zes
succesprojecten te vinden. Nieuwsgierig geworden naar
meer informatie over deze, en alle andere projecten? Kijk
dan op de website www.kinderboerderijprojecten.nl voor
alle informatie en downloads!
Via de website van de SKBN kon gestemd worden op
hét beste project. Het winnende project, met de meeste
stemmen, wordt bekend gemaakt door Henk Lommers
tijdens de landelijke vrijwilligersdag op 28 juni in
Familiepark Drievliet. De winnaar ontvangt € 500,-!

Gelinkt met GroenGelinkt
Op kinderboerderijen zijn veel activiteiten en lesmateriaal te vinden. Maar ook via NME-centra en bij andere
natuurorganisaties wordt veel (les)materiaal ontwikkeld. In samenwerking met GroenGelinkt kan op de website ook
gezocht worden op andere lesmaterialen en activiteiten uit het uitgebeide aanbod van natuurorganisaties, IVNafdelingen en NME-centra. Deze projecten in de databank van GroenGelinkt richten zich met name op lessen voor
(basis)scholen en kinderopvang. Uiteraard zijn deze ideeën en activiteiten ook interessant voor kinderboerderijen.
GroenGelinkt zorgt voor betere toegang tot en samenhang van al deze activiteiten. Organisaties die educatieve
activiteiten ontwikkelen, kunnen hun aanbod ook toevoegen. GroenGelinkt kan vervolgens worden geïntegreerd
in bestaande websites. Hierdoor is alle informatie overal beschikbaar en gemakkelijk te vinden. Ook de SKBN voegt
projecten uit de databank toe aan GroenGelinkt.

www.kinderboerderijprojecten.nl
Lees verder >>
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>> Vervolg van de vorige pagina
De Zuivelles
Door: Kinderboerderij de Klepperhoeve, Middelburg
Categorie: Lessen voor scholen (groep 6/7)
Een schoolklas bezoekt de kinderboerderij en krijgt
een zuivelles. Zo maken ze écht kennis met het
boerenleven. Ze melken een kunstkoe, maken boter
en leren van alles over gras, dieren en melk. Er is een
gezamenlijk ontvangst bij deze les.

Geef boeken en tijdschriften een tweede
leven!
Door: Natuurcentrum Gorinchem
Categorie: Fondsenwerving
Bij het Natuurcentrum worden jaarlijks zo’n 500
boeken en 1000 tijdschriften verkocht. Dit zijn
allemaal boeken en tijdschriften die worden
ingezameld onder donateurs, vrienden, bezoekers,
vrijwilligers en medewerkers. Ook worden er
rommelmarkten afgestruind.
Op de kinderboerderij is er een speciale ‘boekenhoek’
ingericht met leesvoer voor alle leeftijden.

Hierna wordt
de groep
in tweeën
gesplitst
en gaan de
groepen aan
de slag met de opdrachten. Na het melken van de
koe krijgen ze een melkcertificaat. En de gemaakte
boter? Die mogen ze mee naar huis nemen!

De boeken worden voor
laag bedrag verkocht,
maar het levert de
kinderboerderij jaarlijks
toch zo’n 1000 euro
op. Maar dat is niet de
enige winst. Ook voor
bezoekers is het een leuk
project. Zij kunnen hun
boeken schenken aan
de kinderboerderij en daarmee de kinderboerderij
steunen. Ook bezoekers met een kleine portemonnee
kunnen zo dure boeken of bladen goedkoop
aanschaffen. Kortom, voor ieder is er wat te lezen!

Geitenlunch
Door: Kinderboerderij Houten
Categorie: Feestdagen
Op Dierendag wordt samen met de kinderen een
lunch geserveerd voor de geiten. Op de binnenplaats
van de kinderboerderij worden de tafels gedekt. De
kinderen helpen mee met het bereiden van de lunch.
De (papieren) borden worden opgemaakt met brood,
brokken, groente en fruit voor de geiten. Vervolgens
worden de geiten door de kinderen losgelaten en
kunnen ze de overheerlijke lunch verorberen. De
lunch wordt geopend met een kopje koffie of thee
voor iedereen.
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Natuurlijk wordt er zoveel mogelijk publiek
uitgenodigd om deze happening bij te wonen.
Op deze dag zijn er ook altijd een aantal actieve
vrijwilligers die van de gelegenheid gebruik maken
om donateurs te werven. Het is immers een prachtige
gelegenheid als er al zoveel bezoekers aanwezig zijn!

BRANCHEORGANISATIE:

De Beestenboelkar
Door: NME-centrum en kinderboerderij De Elzenhoek
Categorie: Lessen voor scholen
De Beestenboelkar is een spannende kar vol met
allerlei dierlijke materialen, zoals eieren, schedels,
vachten, geweien en veren. Bij de kar mag jong en
oud onder begeleiding de materialen aanraken en
vasthouden. Zo kinderen (en hun ouders) op een
leuke manier over het dierenrijk. Er worden allerlei
opmerkelijke en gekke weetjes verteld.

Mini-Groentetuintjes
Door: EAC de Kiep/De Brink uit Vries
Categorie: Maatschappelijke stageprojecten
Kinderen leren op de kinderboerderij over groenten.
Ze mogen zelf zaaien, oogsten en eten hun eigen
geplante groenten ook op. De kinderen komen
drie keer langs, verdeeld over een aantal weken.
Ze krijgen eerst opdrachten over de verschillende
groenten. Daarna mogen ze vier groenten uitkiezen
en zelf planten. Ze krijgen hiervoor hun eigen kistje.

Natuurlijk mogen
de bezoekers de
spulletjes ook echt
vasthouden, voelen
en ruiken.
De uitleg bij de kar wordt gedaan door een
(maatschappelijke) stagiair. Zo snijdt het mes aan
twee kanten. De stagiair heeft een leuke en leerzame
invulling van de stage en de bezoekers leren leuke
weetjes.

Na drie weken
komen ze terug
om de groenten
uit te dunnen. Het
project wordt na
nog eens vijf weken
afgesloten door het
oogsten van de groenten.
Van deze groenten wordt door de kinderen een lunch
bereid, die ze samen opeten. Dit alles vindt plaats
met behulp van maatschappelijke stagiaires.
Een leuk, leerzaam én lekker project dus!

Het boerenvoorlezen
Door: Kinderboerderij Hagerhof uit Venlo
Categorie: Maatschappelijke stageprojecten
Een maatschappelijk stagiair leest, gezellig met de
kinderen zittend op strobalen, verhalen voor aan
jonge kinderen. Deze verhalen hebben een link
naar de boerderij: dieren, seizoenen of kabouters.
Aansluitend aan het voorlezen begeleidt de stagiair
de kinderen naar het dier waar zojuist over is
voorgelezen of helpt de kinderen met een eenvoudig
kleur- of plakwerkstukje over het betreffende dier,
seizoen of kabouters.
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Dit project is niet
alleen leuk en
spannend voor
kinderen, maar ook
voor de stagiair.
Hij of zij kiest zelf
voor de verhalen
die passen bij de boerderij en gaat met de kinderen
op ontdekkingsreis. Zowel de stagiair als de kinderen
kunnen zo op een leuke manier iets leren over de
kinderboerderij, de dieren en de natuur. Het is een
eenvoudig en succesvol project. Kinderen vinden het
leuk om op avontuur te aan op de kinderboerderij.
Maar natuurlijk ook om voorgelezen te worden!
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