Van de voorzitter
De prachtige lange zomer maakte veel goed nadat we ook dit jaar weer getroffen werden door vogelgriepmaatregelen. Kippen
moesten in hun hok blijven. De financiële situatie zag er hierdoor lange tijd zorgelijk uit. Gelukkig kon het verlies uiteindelijk beperkt
blijven door kostenbeperkingen en extra bijdragen van donateurs en particuliere organisaties. En dankzij een geslaagde oliebollenactie
van beheerders en vrijwilligers aan het eind van het jaar!
De laatste actie tekent de boerderij. De kracht schuilt in een kern van professioneel beheerders met daaromheen een mooie ring van
actieve vrijwilligers en andere helpers. Vanuit deze organisatie hebben we ook projecten als de kapschuur en de nieuwe knuffelhoek
kunnen oppakken.
De komende jaren blijven spannend. Veel is nodig om de boerderij toekomstbestendig te maken. Met de ambitie om geen aardgas
meer te gebruiken en nog meer sociale activiteiten te faciliteren voor jong en oud. En blijven werken aan een prachtige boerderij, met
een gezond dierenbestand, in een mooie omgeving in de groene rand van Enschede Noord.
Frans Feil
Voorzitter

Kinderboerderij Noord
Kinderboerderij Noord is in 1975 opgericht en wordt beheerd door een zelfstandige stichting. Bestuursleden komen uit de wijk. De
kinderboerderij is in de jaren uitgegroeid tot een belangrijke voorziening in de stad. Rondom de gebouwen en het erf zijn weiden met
traditionele boerderijdieren zoals kippen, schapen, koeien en geiten. De stichting heeft ten doel om kinderen kennis te laten maken met
dieren. Naast dieren is er met de jeugdtuin en de volkstuinen ook aandacht voor kruiden, bloemen en gewassen.
Het bestuur werd gevormd door
Frans Feil
voorzitter
Martin Smeijers
secretaris
Elly Bonke
penningmeester
Bennie Hulscher
lid bestuur
Rob Ebenau
lid bestuur
Anja Schievink
lid bestuur (sinds december 2018)
In maart overleed oud-bestuurslid Henk Degen. Hij is zes jaar lid geweest van het bestuur en was in december 2017 afgetreden aan het
einde van zijn tweede termijn. Eind 2018 trad Anja Schievink toe tot het bestuur en tekenden Bennie Hulscher en Rob Ebenau bij voor
een volgende bestuurstermijn.

Beheer
Het beheerdersteam staat onder de bezielende leiding van Sabine Oosterbroek. Zij wordt daarin trouw bijgestaan door Dennis
Terhaar, die ook verantwoordelijk is voor het onderhoud. Quislaine Storteboom is onze vaste inval- en weekendkracht.

Dieren
Een paar jaar geleden is het besluit genomen
om ons meer te richten op Oudhollandse
rassen. In 2018 zijn 9 schapenlammeren, 8
geitenlammeren en 2 damhertkalveren
geboren. Verder is in 2018 Fenna de ezel
gekocht, zijn de hertenbok en de kalveren
ingeruild voor een nieuwe hertenbok en zijn
er dieren verkocht, onder andere geiten,
schapenlammeren en de oude geitenbok.
Grootvee
1 koe (Groninger blaarkop)
1 wolvarken
1 Bonte bentheimer varken
2 mini varkens
3 ezels
1 lama
5 damherten

Grootvee (vervolg)
15 zwartblesschapen
1 bonte schaapram
9 dwerggeiten
2 geiten (Toggenburger)
1 boergeit
2 landgeiten

Knaagdieren
Konijnen, cavia’s en
chinchilla’s
Pluimvee
eenden en ganzen
pauwen en duiven
kalkoenen en kippen

Volières
parkieten en kanaries
fazanten en agepornissen
pauwstaartjes en duiven
kwartels

Speeltuin
De kinderboerderij heeft een prachtige speeltuin. Deze wordt samen met de stichting Enschedese Speeltuinen onderhouden. In 2018
moest de geliefde klimboom (een wilg) helaas na schade worden afgesloten. Een plan wordt gemaakt voor een alternatieve
natuurlijke speelpek.

Natuureducatie
De kinderboerderij is actief op natuureducatie. Ze heeft speciale lespakketten voor kleuters en schoolleerlingen op verschillend
niveau. Naast de lesprogramma’s worden ook speurtochten georganiseerd met vragen over dieren. Bij alle dierenverblijven staan
borden met een uitleg over de dieren. Ook staat er een computerzuil met beelden en teksten over de dieren op de boerderij.

Jeugdtuin
Deze wijkactiviteit is een gezamenlijk project van de boerderij en de
stichting Jeugdtuinen Enschede. De boerderij heeft destijds gezorgd
voor de voorziening, zoals de poort, hek, pomp, kist en
picknicktafel. De stichting Jeugdtuinen Enschede exploiteert sinds
enkele jaren de tuin. Vrijwilligers onderhouden de tuin samen met
een tiental kleine tuindertjes.
In 2018 is het bestuur geheel vernieuwd. Met nieuw elan wordt
gewerkt aan een vriendelijke tuin.

Moestuinen (voorheen Volkstuinen)
De kinderboerderij biedt ruimte voor zo’n 100 moestuinen. Via tuinvereniging ’t Vaneker, aan wie het terrein is verpacht, kunnen
buurtbewoners een tuin huren. Jaarlijks heeft de vereniging overleg met het bestuur over gemeenschappelijk zaken, zoals de mestvaalt
en de parkeerplaats. Ook hebben we samen gewerkt om ouderen meer te laten tuinieren. Dit resulteerde in de verbetering van
straatwerk op de tuinen en de boerderij.

Duurzaamheid
De kinderboerderij wekt met haar zonnepanelen op het grote dak en op het volièredak, stroom op. Daarmee dekt ze belangrijk deel
van haar eigen gebruik. Resthout wordt ingezet voor verwarming van de timmerwerkplaats. We hebben de ambitie om de boerderij
ingrijpend te verduurzamen en geen aardgas meer te gebruiken. Verder doet de boerderij actief mee aan afvalscheiding. Alle afval
wordt gescheiden verzameld in papier, plastic en overig afval.

Mekkelholtsmoat
Een kudde schapen graast op het grasland aan de vanekerstraat, net ten noorden van de boerderij en de moestuinen. De schapen
zorgen voor een prachtige weide. Plan bestaat om een schaapskooi te bouwen en de kudde uit te breiden. De schaapskooi zal een
verbinding krijgen met de jeugdtuin. In 2018 werd de vergunning verkregen en kon begonnen worden met de fundering.

Welzijnswerk
Op de boerderij wordt veel werk verricht dat aansluit bij het welzijnswerk van de gemeente. Zo bieden we ruimte voor dagbesteding
van ouderen. De activiteiten worden hiervoor verzorgd door de zorginstelling Aster die daarvoor ook op de moestuinen ruimte heeft
gekregen voor tuinieren. Verder bieden we werk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en voor leerlingen van scholen die extra
hulp nodig hebben om te leren. Beheerders zijn jaarlijks present op de beurs waar langdurig werklozen zich kunnen melden om
werkervaring op te doen.

Onderhoud
Dankzij een gift van de provincie Overijssel
konden de tegelpaden op het zijerf worden
vernieuwd. Door verzakkingen waren deze
slecht begaanbaar geworden. De
vernieuwingen zijn ingezet om tuinen en
boerderij aantrekkelijk te houden voor oude
mensen die moeilijk ter been zijn. Voorts is
veel houtwerk aangepakt op de boerderij en
is de drainage vernieuwd op de
koeienweide. Ook is een knuffelhoek
aangelegd en is een nieuw onderkomen
gerealiseerd voor de minivarkens.

Vogelgriep
Door de vogelgriep moesten alle kippen en pauwen worden opgehokt. Eenden en ganzen moesten worden afgeschermd. Delen van de
boerderij zijn afgezet om elk contact tussen mensen en vogels te voorkomen. Verkoop van voerzakjes is sterk teruggebracht. Pas in het
voorjaar konden de kippen weer vrij. De boerderij zelf is gelukkig niet getroffen. Desalniettemin heeft de maatregel de boerderij
duizenden euro gekost vanwege gederfde inkomsten en extra voerkosten.

Giften en vrijwilligersacties
De kinderboerderij kreeg een fraaie gift van 3.500 euro van de
stichting de Ronde Tafel voor de nieuwe knuffelhoek. Ook
ontving de boerderij een royale gift uit de Rabobank Clubactie.
Hiermee kon een deel van de tweede kapschuur worden
vernieuwd. Door mensen van Wijkteam Noord van de gemeente
Enschede is tijdens een vrijwilligersactie de volières opgeknapt,
van nieuw zand voorzien en zijn nieuwe zitstokken en nieuwe
nestkasten geplaatst.

Kengetallen 2018
In dit jaarverslag is een aantal aansprekende activiteiten van de kinderboerderij uitgelicht. Om een breder beeld neer te zetten, volgt
hieronder een aantal kengetallen met betrekking de kinderboerderij.
Algemeen
▪ Opgericht: 1975
▪ Bezoekers: 77.149
▪ Dagen open: 365
▪ Personeel (fte): 2,3
▪ Vrijwilligers (uren): 5,724

Activiteiten
▪ Voerzakjes: 14.356
▪ Kinderfeestjes: 6
▪ NL-doet, Twentse landdag, Oneto en Doen-beurs
▪ Ouderenzorg (elke woensdag) en de jeugdtuin (elke zaterdag)
▪ Zonnestroom (kWh): 3.200

Donateurs en sponsoren
▪ Donateurs en adopties: 70
▪ Sponsoren:
- direct: 8
- via boekje: 115

Verkorte jaarrekening 2018
Activa
vaste activa
grasmaaimachine

liquide middelen

102.887

Passiva
algemene reserve
bestemmingsreserve
groot onderhoud gebouwen
groot onderhoud terreinen
renovatie woning
giftenbus
schaapskooi
overlopende passiva

Totaal

105.544

Totaal

Baten
subsidie gemeente
huur en pacht
verkoop voer, koffie en ijs
donateurs, sponsoren en overige bijdragen
giften

106.000
11.281
17.349
12.419
1.167

vlottende activa
overlopende activa

Totaal
Resultaat

1.831

826

148.216

Lasten
personeel
gebouwen en terreinen
algemene kosten
activiteiten
dieren
consumpties
afschrijvingen
dotaties
giften en schaapskooi
onderhoud terreinen
onderhoud gebouwen
onderhoud woning
Totaal

4.661
94.452
59.324
15.270
18.000
1.301
557
6.431
105.543

72.477
30.296
5.045
2.862
17.469
6.229
189
16.168
4.168
3.250
6.750
2.000
146.193
-2.519

2.862

