Actief bij de Oude Hofstede in Ede
> Birgit van der Laan

Als kind was ze graag te vinden op de kinderboerderij. Gestimuleerd door de bezoeken van haar jongere zusjes
ging Geertje steeds vaker naar de Oude Hofstede. En van het een kwam het ander: ze hielp mee met het voeren
van de dieren en begon weekenddiensten te draaien. En nu, vijftien jaar later, staat Geertje op het punt om
assistent-beheerder te worden. Een bliksemcarrière? Nee, dat niet. Maar dat was ook nooit de bedoeling toen
ze zich jaren geleden aanmeldde als vrijwilliger. Voor haar was de boerderij een fijne plek om te zijn. Maar dat
ze nu betaald aan het werk kan, dat is natuurlijk wel een enorme blijk van waardering en vertrouwen.

Geertje Schoonderbeek is altijd ‘gek op dieren’ geweest.
Zodoende kwam ze ook bij de kinderboerderij uit als
vrijwilliger. Nu ze assistent-beheerder wordt bij de Oude
Hofstede, is ze door het bestuur ‘terug de schoolbanken’
in gestuurd. Bij Cursuscentrum Dierverzorging te
Barneveld volgt ze de cursus tot dierverzorger. Omdat
het bestuur het belangrijk vindt dat er vakbekwame
mensen ‘aan het roer’ staan.

Van vrijwilliger naar personeelslid
Geertje merkt wel dat het toch anders is als je
personeelslid bent. “Je moet ineens nadenken over
zaken waar je voorheen niet mee bezig was. Als
vrijwilliger doe je meer de leuke dingen met de dieren.
Nu krijg ik een meer leidinggevende positie en ga ik ook
mensen aansturen. Ik ben me er nu ook veel bewuster
van dat de kinderboerderij niet vanzelfsprekend is, maar
dat je een goed beleid moet voeren en beslissingen
moet nemen. Als vrijwilliger was ik daar op een andere
manier mee bezig.
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De andere vrijwilligers zijn enthousiast en hebben
ook positief gereageerd op deze verandering. We
hebben hier een hechte groep vrijwilligers en een
actief bestuur. Er zijn zelfs nog actieve vrijwilligers van
vijftien jaar geleden. Zij hebben toen hun jeugddiploma
dierverzorging gehaald en zijn blijven hangen. Zij
draaien nu bijvoorbeeld nog weekenddiensten. Daar
zijn we erg blij mee, want het is vooral in de weekenden
moeilijk om vrijwilligers te vinden. Annemiek
(beheerder) en ik werken doordeweeks.”

“Ik ben me er nu ook veel bewuster van dat
de kinderboerderij niet vanzelfsprekend is,
maar dat je een goed beleid moet voeren en
beslissingen moet nemen.”
Actief bestuur
“Enkele jaren geleden dreigde de kinderboerderij te
moeten verdwijnen vanwege de bezuinigingen. Niet dat
de kinderboerderij weg moest, maar er werd zo gekort
op de subsidie, dat we de kinderboerderij onmogelijk
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nog verantwoord open konden houden. Gelukkig is dat mede dankzij
protesten uit Ede, maar ook door de betrokken houding van personeel,
bestuur en vrijwilligers niet doorgegaan. We hebben nog steeds een
heel goed en actief bestuur. Zij denken allemaal goed mee over het
beleid van de kinderboerderij. Onze voorzitter bijvoorbeeld is goed
bekend in Ede. Hij is heel actief voor de lokale verenigingen en iedereen
kent hem. Hij weet zodoende ook heel goed wat er speelt.”
“Het bestuur is nu bezig met de veiligheid op het erf bijvoorbeeld.
Je kan hier oud papier inleveren, dat levert ons extra inkomsten op.
Maar voorheen reden bezoekers gewoon met hun auto het erf op om
het papier in de papierbak te gooien. Dat mag nu niet meer vanwege
de veiligheid. Toen het bestuur daarmee bezig was, zijn ze ook gaan
nadenken over EHBO. Vorige maand hebben 14 actieve vrijwilligers een
cursus EHBO gehad op de kinderboerderij. Als er onverhoopt dan iets
gebeurd, dan is er altijd wel iemand op de boerderij om eerste hulp te
kunnen verlenen.”

Wecyclen in Ede
“Sinds februari is de kinderboerderij ook een inzamelpunt voor e-waste.
Tijdens openingstijden kan iedereen zijn kleine, afgedankte apparaten
brengen. We zijn nog maar een maand bezig in Ede, maar het loopt nu
al hartstikke goed. We verzamelen al jaren oud papier, maar met onze
deelname aan Wecycle kunnen we nog iets extra’s doen. Bij een klein
bijgebouwtje, dat opvallend op het terrein staat, kunnen bezoekers
hun spullen achterlaten. Dat het iets extra’s oplevert, dat is natuurlijk
helemaal mooi meegenomen.“

Betrokken bezoekers
“Niet alleen met Wecycle hebben we een goede
start gemaakt, we hebben ook andere projecten
waarmee we extra inkomsten krijgen van
bezoekers. Het zijn vaak maar kleine bedragen,
maar kleine beetjes bij elkaar maken toch dat de
boerderij kan blijven draaien. We zijn vorig jaar
begonnen met de adoptiedieren en nu hebben
we al 30 financieel geadopteerde dieren. Ook de
kinderboerderijenpaspoorten waren vorig jaar
uitverkocht en het verkopen van voerzakjes voor de
dieren blijft populair. We zijn nu ook actief bezig met
Facebook en daarmee merk je ook betrokkenheid
van de bezoekers. We hebben nu 156 ‘likers’ en als je
een berichtje post dat er bijvoorbeeld jonge dieren
geboren zijn, dan zijn er toch mensen die reageren
met “Oh, dan kom ik snel eens kijken”.
>> Lees verder
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Kinderboerderij De Oude Hofstede
Gemeente

Ede

Organisatie

Stichting

Jaar van oprichting

1987

Aantal medewerkers

2 (1 FTE)

Aantal vrijwilligers en
cliënten

20 tot 25 vrijwilligers, vrijwillig
bestuur, geen cliënten

Grootte

1 hectare

Aantal bezoekers

30.000 per jaar

Bijzondere dieren

- Wallise Schwarznasen (schapen)
- Kune Kune varkens
- Salamanders en schildpadden

Bijzonderheden

De kinderboerderij heeft een
belangrijke buurtfunctie.

Website

www.deoudehofstede.nl
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De Oude Hofstede is ook echt oud
Het hoofdgebouw met de stallen van de kinderboerderij werd
gebouwd in 1879 als boerderij. Tot 1987 werd de boerderij
bewoond. Bij de inrichting van nieuwe wijk in Ede kreeg de
boerderij een maatschappelijke en recreatieve bestemming.
Zo zou er een aantrekkelijke groene ontstaan in de verder
dichtbebouwde wijk. Samen met de gemeente en het sociaalcultureel werk werd door Stichting Kinderboerderij de Oude
Hofstede de kinderboerderij in leven geroepen.
De boerderij was toen in nogal vervallen staat. Het
hoofdgebouw is deskundig gerestaureerd en de stal is
herbouwd met gebruikmaking van oude materialen. Veel
van het werk is gedaan door vrijwilligers, die het geheel ook
sindsdien onderhouden hebben. Vanaf het eerste begin was
Ellen Klinkenberg actief als vrijwilliger en later als beheerder.
In 2012 is het beheer overgenomen door Annemiek van
Maarschalkerweerd.

Bijzondere dieren
Opvallend op de kinderboerderij zijn de Wallise Schwarznasen:
witte schapen met zwarte neuzen. Al zullen bezoekers de
Kune Kune varkentjes - die netjes gaan zitten als ze wat te
eten krijgen - misschien wel bijzonderder vinden. Maar het
opvallendste dier is misschien wel Floris, de b(r)okkenpiloot. De
bok is een echte pechvogel. Eerst raakt hij zijn hoorn kwijt en
later krijgt hij het voor elkaar zijn poot te breken in een poging
bij de dames te komen. Gelukkig gaat het nu weer helemaal
goed met Floris!
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