De Klepperhoeve gaat met de tijd mee
> Birgit van der Laan
Als het op aantallen kinderboerderijen aankomt, is
Zeeland niet rijk bedeeld. De provincie telt slechts
zeven kinderboerderijen, waarvan de meeste met
een zorgfunctie. Maar de provincie kent wel actieve
kinderboerderijen. Een goed voorbeeld daarvan is
Kinderboerderij de Klepperhoeve in Middelburg.
Het is druk in de kantine. Een stagiaire zit achter de
computer om haar proeve van bekwaamheid voor te
bereiden. Twee andere medewerkers bespreken de
werkzaamheden die die middag nog gedaan moeten
worden. Mieke Huurman, educatief medewerker van
de boerderij, stuurt ze vandaag aan. “We mogen niet
klagen over het aantal medewerkers. Er zijn hier zeven
betaalde krachten, maar wel veel parttimers. We hebben
2,7 FTE. Dat is wel heel prettig, ook als er iemand ziek
is bijvoorbeeld. Dan kun je dit makkelijk opvangen. We
hebben daarnaast veel stagiaires op de boerderij. Ook
omdat er in de omgeving niet zoveel kinderboerderijen
zijn. Hun hulp is ook onmisbaar, al merk je wel verschillen
in mentaliteit. Sommige meisjes komen hier aan met
lange, gelakte nagels en klagen over het harde werken.
Zij blijven vaak ook niet zo lang. Maar er zijn ook stagiaires
waar we enorm veel aan hebben en erg blij mee zijn. Al
onze betaalde krachten zijn hier gestart als vrijwilliger of
stagiair en blijven hangen.

de Klepperhoeve. Vroeger als assistent beheerder, nu als
educatief medewerker. Mieke: “In de 22 jaar is er wel veel
veranderd. Toen ik hier kwam, stonden er in de kast drie
mappen met administratie. Dat was toen al veel. Als je nu
de kast opentrekt, sla je steil achterover. Tegenwoordig
moet alles geregistreerd worden, van de temperatuur
van de vriezer tot complete schoonmaakschema’s.
De hygiënische druk is veel hoger. Wij hebben ook
het Keurmerk Kinderboerderijen. Dat ben je bijna wel
verplicht als kinderboerderij. Maar het kost wel veel tijd
en werk om alles bij te houden.
Natuurlijk is het meeste wat erin staat een wettelijke
verplichting, maar dat is allemaal nog niet zo lang.
Twintig jaar geleden hoefde je niet alles zo uitgebreid bij
te houden. Vroeger stond de beheerder in de stal, nu zit
hij achter het bureau. Zo zie je ook een verschuiving in de
werkzaamheden.

We nemen stagiaires graag aan, maar het komt er wel
allemaal bij. Het goed begeleiden van deze jongeren
kost veel tijd. Dit wordt vaak erg onderschat. Op school
verwachten ze een bepaalde zelfstandigheid van de
leerling en dan vragen ze het op de werkplek uit te
zoeken. Maar dat betekent wel dat dit bij ons terechtkomt.
Ook merk je dat ze op school wel de theorie leren,
maar niet de praktijk. Ze weten bijvoorbeeld wel wat
ze een geit moeten voeren en kunnen een voerschema
samenstellen, maar veel stagiaires weten niet waar ze op
moeten letten om te zien of een geit ziek is. Daarin moet
je ze wel begeleiden.“

Achter het bureau
Mieke meldde zich 22 jaar geleden aan als vrijwilligster.
Haar kinderen waren nog jong en ze bezocht regelmatig
de kinderboerderij. Sinds 1995 werkt ze parttime voor
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Wel moesten we het keurmerk hier en daar aanpassen
naar onze praktijk. We wilden bijvoorbeeld wel
papier gebruiken, zodat mensen hun handen kunnen
afdrogen, alleen hier nemen mensen nogal eens de
rollen mee. Dus gebruiken we maar handdoeken die
we elke dag wassen.”

Nieuwe activiteiten
“Ik heb een aantal jaar geleden de functie als
educatief medewerker op me genomen. Dat is erg
leuk om te doen, want we hebben hier behoorlijk
wat activiteiten. Ik heb wel gemerkt dat het erg
makkelijk is om te roepen “Dat is leuk, daar moeten
we wat mee!”, maar om het vervolgens van de grond
te krijgen, dit kost toch tijd. Soms realiseren we ons
niet hoeveel werk het is. We bezoeken nu ook met de
dieren het verzorgingstehuis. Dat is erg leuk om te
doen. Je hoort dan ook terug van de verplegers dat
mensen die normaal niks zeggen, ineens beginnen te
praten. Maar er zijn ook mensen die niks van de dieren
willen weten en vinden dat konijnen niet op tafel
horen. We hebben hiervoor speciale knuffelkonijnen
getraind. Dat zijn hele rustige konijnen die het fijn
vinden om aandacht te krijgen. We nemen nu vooral
konijnen, cavia’s en soms kuikens of muizen mee.
Vroeger kon je nog lammetjes meenemen, maar dat
kan tegenwoordig niet meer. “

Kippenpaleis

Stichting Kinderboerderij de Klepperhoeve
Gemeente

Middelburg

Organisatie

Stichting

Jaar van oprichting

1974

Aantal medewerkers

7 (3 FTE)

Aantal vrijwilligers en
cliënten

25 jeugdvrijwilligers, 12 volwassen.
Geen cliënten

Grootte

2 hectare

Aantal bezoekers

40.000 - 50.000 per jaar

Bijzondere dieren

- krombekeenden
- waakhond en waakganzen

Bijzonderheden

Veel aandacht voor dierenwelzijn
met o.a. dierenspeelgoed.

Website

www.kinderboerderij-middelburg.nl
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“Onze kinderboerderij is een stichting, we krijgen
subsidie van de gemeente. Daarnaast hebben we ook
inkomsten uit activiteiten en veel donateurs. Maar
we zijn ook blij met de mannen van de Lionsclub
Walcheren, die nadat ze hier met hun kleinkinderen
waren geweest ons een beetje geadopteerd hebben.
Zij verrrichten met hun club veel maatschappelijke
activiteiten, zo hebben ze hier o.a. het kippenpaleis
eigenhandig in elkaar getimmerd en met de laatste
NL-Doet editie hebben ze het hekwerk van de ezels
neergezet. Dat was hard nodig, want onze ezel at al
het hekwerk op. “

BRANCHEORGANISATIE:

Spaardoelen
Van boerderij naar kinderboerderij
De kinderboerderij was vroeger een boerderij. Het
was 39 jaar geleden de laatste werkende boerderij van
Middelburg. De gemeente wilde toen de boerderij
slopen om er woonwijken te bouwen, maar de buurt
kwam in opstand. Samen met de toenmalige bewoners
is de boerderij veranderd in een kinderboerderij. Tot vijf
jaar geleden was de boerderij ook bewoond door de
beheerder op het terrein zelf.
De kinderboerderij is gelegen in
een park en wordt gescheiden door
een fietspad. Aan de ene kant zijn
de stallen en gebouwen te vinden.
Aan de overzijde de weilanden met
de grote dieren, zoals de (inmiddels
hoogbejaarde) koe, de pony’s, de
ezels, de schapen en enkele geiten.

Bij de ingang van de kinderboerderij is een wensput te
vinden met daarop een (spaar)varken. Daarin kunnen
bezoekers geld gooien om zo de kinderboerderij te
helpen met het spaardoel. De kinderboerderij is hier
anderhalf jaar geleden mee begonnen. Elk kwartaal
spaart de kinderboerderij ergens anders voor. Op
de website en op de boerderij zelf is te zien waar de
kinderboerderij voor spaart en wat het opgeleverd heeft.
Deze maand is het spaardoel:
Wij hebben sinds kort een aquarium, om de
deel een beetje te verlevendigen. Wij sparen
deze maand voor de inrichting.
Dat het werkt, dat blijkt wel uit de bedragen
op de website. De totale opbrengst van mei
t/m november is € 1.987,06. Spaardoelen uit
het verleden zijn onder andere een platte
kar, een computerzuil, nieuwe drinkbakken
en speelgoed voor de geiten, schapen,
paarden en ezels.

