Buitengewoon trots op de nieuwe kinderboerderij
Na jaren van voorbereiding komt dan eindelijk de nieuwe kinderboerderij in Velp
> Birgit van der Laan

“Mijn drive is genieten. Je ziet de vooruitgang en je
ziet ook de vrijwilligers daarvan genieten. Dat geeft
zoveel energie”. Harry Opsteegh is één van de
bestuursleden van Stichting Kinderboerderij Buiten”Gewoon” in Velp. Samen met vele andere vrijwilligers
werkt hij bijna dagelijks aan de kinderboerderij.
Met een duidelijk doel voor ogen: de opening op 29
september.
“Sinds we akkoord kregen op onze plannen, hebben
we met een team van 30 - 35 vrijwilligers al ruim 3.400
klusuren achter de rug. En dat voornamelijk op de
woensdagen. We werken echt als een hecht team aan de
kinderboerderij.“ Harry Opsteegh, Wim Brands en Greet
Driessen, allen bestuursleden van de kinderboerderij,
zijn trots op het werk dat ze met zijn allen verzet
hebben. En terecht.

“We hebben gigantisch veel mogelijkheden. Net
zoveel als we aan fantasie hebben”
Sinds 2005 zijn er al plannen voor de doorstart van
deze kinderboerderij uit Velp. Op het terrein van
Dichterbij , een organisatie die mensen met een
verstandelijke beperking ondersteunt, waren al langer
dieren te vinden. De dieren werden verzorgd door
cliënten van Dichterbij. Enkele jaren geleden werd de
vraag gesteld of de boel afgebroken moest worden of
geheel opgeknapt. Er werd toen voor gekozen om een
aparte stichting op te richten die de kinderboerderij
zou beheren. Het terrein werd voor een symbolisch
bedrag van 1 Euro verkocht van Dichterbij aan
Stichting Kinderboerderij Buiten-”Gewoon”. Harry en
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Wim waren hier toen al bij betrokken. Met beide een
achtergrond bij de gemeente, werd het schrijven en
indienen van plannen vergemakkelijkt. Al duurde het
nog enkele jaren voordat een bijdrage vanuit zowel
de gemeente als uit de provincie werd toegezegd. Met
dit bedrag, 130.000 euro, kon het terrein aangepast
worden, paden verlegd en is een educatieve ruimte
neergezet. Maar wel op voorwaarde dat er minimaal
1.800 vrijwilligersuren ingezet zouden worden.
Inmiddels is al bijna het dubbele aantal uren ingezet.
Toen eind november 2010 het geld werd toegezegd,
ging het team direct vol enthousiasme aan de gang.
In april was de financiering rond en een halfjaar
later ook de bouwvergunningen. Inmiddels is het
hekwerk vervangen, zijn er paden gelegd en staat het
kippenverblijf én het hoofdgebouw met daarin de
educatieruimte, het kantoor en toiletten. Met nog een
paar maanden te gaan voor de opening is het team
nog altijd hard aan het werk. Vrijwillig.

Betrokkenheid uit Velp
Velp -bij Grave - is met circa 1600 inwoners geen
groot dorp. De betrokkenheid is echter wel groot. Op
de woensdagen komen de klussers uit het dorp naar de
kinderboerderij om met zijn allen de schouders eronder
te zetten. Met een vast team -en enkele vakmannen uit
de bouw- wordt gewerkt aan het nieuwe gebouw. Om
inboedel zit de kinderboerderij niet verlegen. Inwoners
uit het dorp hebben al zoveel meubilair aangeboden,
dat de kinderboerderij al veel spullen dubbel heeft,
nog voor het gebouw af is. Zelfs de bouwtekening is
gemaakt door een jongen uit het dorp die een opleiding
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volgt tot architect. Tegen kostprijs. Want zijn vader had
gezegd “Dat doe je maar mooi voor de gemeenschap.”

Arbeidstherapie op de kinderboerderij
Doordeweeks werken er 10 tot 14 cliënten op de
kinderboerderij van Dichterbij. Zij worden begeleid
door drie vaste medewerkers. De kinderboerderij
ligt in een bosrijk gebied, vlak naast een basisschool
en het woongebied van circa 120 cliënten van
Dichterbij. De cliënten werken met vaste taken. In het
weekend worden de dieren verzorgd door vrijwilligers
van de kinderboerderij. “Iedereen heeft een
verantwoordelijkheidsgevoel voor de kinderboerderij.
We werken met een rooster en er is altijd wel iemand
aanwezig. Dat gaat buitengewoon goed.”

Toekomstplannen zijn er nog genoeg. Zoals een
natuurlijke speeltuin en evenementen voor bezoekers.
En met een terrein van ruim 2 hectare in een bosrijk
gebied kan de kinderboerderij nog alle kanten uit.
Harry: “Eigenlijk zijn er nog zoveel mogelijkheden als
wij aan fantasie hebben. “
Wilt u meer foto’s zien? www.kinderboerderijvelp.nl

Educatie door IVN
Eén van de afspraken die gemaakt is met de
gemeente, is dat er op de kinderboerderij lessen voor
de acht basisscholen uit de gemeente Grave verzorgd
zouden worden. Om hier aan te kunnen voldoen,
heeft het bestuur afspraken gemaakt met de lokale
afdeling van het IVN. Toevallig waren zij op zoek naar
een nieuwe ruimte. Nu is afgesproken met IVN dat zij
de lessen voor scholen verzorgen in ruil voor (gratis)
gebruik maken van de ruimte op de kinderboerderij.
Ook voor het IVN is dat een ideale situatie, want dit is
een prachtige uitvalsbasis op de kinderboerderij en
naast het bos. De coordinatie voor de lessen ligt nog
wel bij de kinderboerderij. Scholen moeten zich netjes
aanmelden, zodat de cliënten van Dichterbij niet plots
overvallen worden door een schoolklas.

Een bijzonder konijnenverblijf op de
kinderboerderij. Op het terrein was sinds
de jaren ‘50 een half-afgebouwde ‘burcht’ te
vinden. Er werd getwijfeld tussen het afbreken
of renoveren ervan. Na een sponsorloop van de
Sint Jozefschool -die €2.000,- opbracht - werd
besloten het gebouw op te knappen en er een
konijnen- en caviaverblijf van te maken. De
konijnen kunnen ook via de trap naar boven in
het nieuwe verblijf met de toepasselijke naam:
de Sint Jozefburcht.
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