Kinderboerderij Schagen erkend als educatief centrum
> Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH)

In Schagen staat een kleine, maar bijzondere
kinderboerderij, met een ruime collectie
Nederlandse zeldzame landbouwhuisdierrassen.
Kinderboerderij Schagen drijft op vrijwilligers
die zich met enthousiasme inzetten. Een aantal
jaren geleden kwamen de initiatiefnemers op
één van de SZH cursussen de educatiemap "Van
Blaarkop tot kraaikop" tegen en raakten zo met
de rassen bekend. Ze waren erg enthousiast over
het levend erfgoed en educatieve mogelijkheden
hieromheen. Dit enthousiasme is gebleven
en sinds kort zijn ze door Stichting Zeldzame
Huisdierrassen erkend als educatief centrum.
Op kinderboerderij Schagen vertellen ze graag over de
18 zeldzame rassen die ze hebben en ze zijn blij dat ze
dieren kunnen laten zien met een verhaal over onze
Nederlandse cultuur, en over die van Noord-Holland in
het bijzonder. Voor de boerderij ligt een prachtige vijver
met daarin zeldzame eendenrassen en ganzen. Zeldzame
geiten en schapen lopen op de weilandjes eromheen. Op
het erf zijn veel Nederlandse kippenrassen te bewonderen
en binnen vind je Nederlandse konijnenrassen. Kortom
een klein maar fijn centrum waar van alles over de
Nederlandse rassen te leren is.

SZH erkende educatieve centra
Het predicaat “Erkend educatief centrum” kan worden
toegekend aan centra die op een positieve manier
bekendheid geven aan de zeldzame rassen in Nederland
en het werk van de SZH.

Voorwaarden voor erkenning educatief centrum
Op door de SZH erkende educatieve centra kunnen
volwassenen en kinderen kennismaken met ons levend
erfgoed. Ze laten de dieren zien waar de SZH zich sterk
voor maakt. Zo zijn zij een levend reclamebord en
ambassadeurs voor de zeldzame rassen en de SZH. Er zijn
dan ook een aantal voorwaarden waaraan een centrum
of bedrijf moet voldoen om een door de SZH erkend
educatief centrum te worden. Educatie en voorlichting
geven over ons levend erfgoed en de SZH en haar
werkvelden is een vereiste. Daarnaast moet het centrum
regelmatig open zijn en bezoekers (groepen) kunnen
ontvangen en het enthousiasme voor zeldzame rassen
over kunnen brengen op anderen.
Als een centrum of bedrijf in aanmerking wil komen voor
erkenning als educatief centrum, kan dit aangevraagd
worden bij de SZH. Dan volgt een inspectie of aan
de voorwaarden is voldaan. De voorwaarden voor
erkenning door de SZH als educatief centrum kunt u hier
downloaden: www.szh.nl

Educatie vraagt toewijding en de gave om anderen te
inspireren Kinderen en volwassenen kunnen op deze
centra iets ontdekken over de geschiedenis die we
hebben met ons vee, over het belang van variatie rassen
van boerderijdieren en hun producten, kortom met
ons levend cultureel erfgoed. Ook is er aandacht voor
de relatie tussen mens, dier en natuur. Deze centra zijn
ambassadeurs voor de zeldzame rassen, de SZH, en haar
activiteiten.
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