Jaarverslag kinderboerderij De Buiktuin 2018
Bezoekers
Er zijn geen tellingen geweest, maar de inschatting is dat we ongeveer 300 bezoekers per
week hebben ontvangen, afhankelijk van het weer. In de zomer was dat (veel) meer. Het
ging uiteraard vooral om ouders en grootouders met (jonge) kinderen, van allerlei afkomst.
Maar ook een overig bont gezelschap doet de kinderboerderij aan, zoals groepen kinderen
van kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang, volwassenen zonder kinderen, patiënten
van de GGZ-instelling om de hoek, mensen die hun hond willen laten wennen aan andere
dieren, fietsers en hardlopers die een kopje koffie komen drinken en soms grote groepen
buitenlandse toeristen die Amsterdam-Noord aandoen.
Activiteiten
De Buiktuin heeft in 2018 weer drie feesten voor de buurt georganiseerd: paaseieren zoeken
en schilderen op zondag 25 maart, het Meifeest op zondag 13 mei, en het Dierendagfeest op
zondag 7 oktober. Op het Meifeest en het Dierendagfeest waren spelletjes te doen, was er
een loterij en een rommelmarkt waar buurtbewoners voor vijf euro een kraam konden voor
om hun spulletjes te verkopen. De evenementen werden zoals altijd goed bezocht –
afhankelijk van het weer – met tussen de 200 en 500 bezoekers per keer.
Stages
Geregeld lopen er met name mbo-leerlingen stage op de kinderboerderij. Ook in 2018 weer.
Het ging om onder meer leerlingen van het Aeres MBO Almere, het Groenhorst College in
Lelystad en Barneveld en ons eigen Clusius College in Amsterdam-Noord. De stages duurden
gemiddeld drie maanden. De stagiair(e)s leerden over onder meer dierverzorging. Er waren
ook regelmatig maatschappelijke stages van middelbare scholen.
Educatie
Rechtstreeks of via het NME (Natuur- en Milieu-educatie) kunnen scholen een lesbezoek
rondom een bepaald thema (bijvoorbeeld ‘wat krijgen wij van dieren’) of een
boerderijspeurtocht aanvragen bij de kinderboerderij. In 2018 vonden deze bezoeken zeker
wekelijks plaats.
Vrijwilligers
Het vrijwilligersbestand blijft een aandachtspunt. Ook in 2018 stopte een aantal oudere
vrijwilligers, of ze gingen het rustiger aan doen. Nieuwe vrijwilligers begonnen, maar ze
bleven niet allemaal ‘hangen’. Ongeveer de helft vertrok ook weer. De basis voor het werk
op de kinderboerderij blijft daardoor smal en kwetsbaar. Er komt veel werk neer op relatief
weinig schouders. Sommige vrijwilligers werken aanzienlijk meer dan ze eigenlijk zouden
willen en doen dat uit loyaliteit. Maar dit is natuurlijk geen duurzame situatie.
Met name in de zomer ontstond een probleem: twee van de ‘vaste’ weekkrachten namen
eens de zomer vrij, na vele jaren doorwerken op de kinderboerderij. Met veel kunst- en
vliegwerk en mensen uit de weekendploeg die doordeweeks invielen, kon de kinderboerderij
toch vrijwel elke dag open, hoewel soms niet de hele dag. Een enkele keer stond een
medewerker (een deel van de dag) alleen, wat niet de bedoeling is.

Dieren
Weinig bijzonderheden op het gebied van de dieren in 2018. Alleen zijn twee bejaarde
varkens overleden, allebei deel van een duo. Het vervelende is dat daardoor nu de twee
overgebleven varkens allebei alleen zitten. Dit is in strijd met ons nieuwe
dierenwelzijnsbeleid, dat voorschrijft dat groepsdieren in een groep gehuisvest moeten
worden, maar deze twee mannetjes kunnen niet bij elkaar. Een andere oplossing is er ook
niet: de een is te oud om nog naar een andere locatie te verhuizen en de ander is ongeschikt
om bij andere varkens te plaatsen wegens een opvoeding bij mensen.
Vastgoed
De houten gebouwtjes op het terrein zijn in het algemeen in slechte staat. De bouwgroep,
bestaande uit oudere vrijwilligers, doet wat ze kan. De mannen hebben in 2018 de
dakbedekking en boeidelen van de stal vernieuwd en aan de achterkant van een stal een
nieuwe uitbouw gerealiseerd. Verder hebben zij vele kleinere reparaties en klussen
uitgevoerd. Maar zij kunnen niet voorkomen dat onder meer het hoofdgebouw langzaam
wegzakt. In 2018 ging het hard, de vloer in de keuken verzakte en een vrijwilliger zakte met
pot en al door de vloer van de wc. Een ingehuurd bouwteam heeft een nieuwe wc geplaatst.
Het stadsdeel heeft een bouwkundige inspectie van al het vastgoed op het terrein geregeld.
Hieruit kwam dat een aantal gebouwen in hun geheel vervangen moet worden. Klopt dat?
Welke?
Beleidsontwikkelingen
In het najaar heeft de Buiktuin een dierenwelzijnsbeleid opgesteld, op verzoek en volgens
het format van de gemeente Amsterdam. Alle diergroepen zijn in het bestuur besproken met
als vraag: voldoen we aan de criteria voor dierenwelzijn en wat kunnen we nog verbeteren?
Over het algemeen voldeden we al, zo fokken we niet met dieren, mogen ze bij ons oud
worden en leven alle groepsdieren (op de twee varkens en één oud konijn na) in groepen.
Op kleinere onderdelen hebben we verbeteringen afgesproken en gecommuniceerd met alle
vrijwilligers.
Samenwerking
De gemeente Amsterdam heeft de Buiktuin in 2018 opnieuw uitgenodigd om samen te
werken met de andere kinderboerderijen in Amsterdam. Hoewel het niet lukte om een
gezamenlijke bijeenkomst te bezoeken, hebben we wel met veel hulp van kinderboerderij de
Bijlmerweide in Zuidoost, mooie nieuwe informatieborden kunnen laten maken, betaald
door de gemeente. Op de borden staat veel informatie voor onze bezoekers, over natuurlijk
gedrag en goede verzorging van de verschillende diergroepen.
Opleidingen
Dit weet ik niet. Heeft iemand een opleiding gevolgd? Volgens mij niet?
Bestuur
In 2018 heeft zich een nieuw bestuurslid aangemeld, waarmee het aantal bestuursleden op
vier komt:
- Diana Wormhoudt, voorzitter
- Hannie Ter Burg, penningmeester

-

Anne Hofstede, secretaris
Anita de Vries, bestuurslid

Financiën
De financiën zijn op orde. De subsidie van €20.000 in 2018 bleek iets te laag ingeschat. De
vereniging heeft daarom ingeteerd op de reserve en voor 2019 een hogere subsidie
aangevraagd. Zie jaarrekening en begroting 2019.

