Goedenavond,
mijn naam is Hans de Rijk. Als coördinator van het netwerk van kinderboerderijen in Zuid Holland en
kenner van de mogelijkheden van kinderboerderijen zie ik dat knap werk hebben verricht is de
afgelopen 5 jaar. Het is geen eenvoudige klus om een drukbezochte locatie zonder veel startkennis
over te nemen, te gaan beheren en ook nog te werken aan het uitbouwen van mogelijkheden en
financien.
Dit vraagt veel van de organisatie achter de kinderboerderij met vrijwilligers, bestuur maar ook
beroepskracht. Naar mijn mening opereert men nu wel op een maximum van de capaciteit en is er
minimaal ruimte voor opstart van nieuwe ontwikkelingen. Daarbij speelt nog eens extra de
onzekerheid van de ‘scholenschuif’.
De in opdracht van de gemeente Delft gemaakte quickscan laat zien welke uitdagingen er liggen voor
de kinderboerderij. Ook wordt er gesproken over ‘kinderboerderij 3.0 ‘. Dat klinkt leuk en iedereen zal
zeggen; natuurlijk, dat willen we. Ik vertaal het als een laagdrempelige ontmoetingsplek in de buurt
waar heel veel kan gebeuren en die past bij de wijken waar de kinderboerderij in ligt en aan grenst.
Maar hier is wat voor nodig. Betrokkenheid, verbinding en middelen.
Betrokkenheid is iets waar het bestuur goed aan gewerkt heeft gezien de hoeveelheid vrijwilligers en
betrokken reacties op de scholenschuif en gevolgen voor de kinderboerderij. Verbinding met
organisaties uit de omgeving kan nog vergroot worden of creatiever. De kinderboerderij als
stembureau bijvoorbeeld. Verbinding met de gemeente en andere partners om via de kinderboerderij
de duizenden bezoekers actief te betrekken bij thema`s als duurzaamheid, schoon, biodiversiteit,
inclusie en samen spelen, ouderen, eenzaamheid, gezondheid en bewegen, dierenwelzijn maar ook
een thema als laaggeletterdheid. Dit soort zaken maakt de plek een actief pareltje in de buurt waar
mensen graag komen en dus makkelijker betrokken raken bij zaken die in hun eigen buurt gebeuren.
Dit alles kan niet zonder een bepaald niveau van deskundigheid en continuïteit. En daar zijn middelen
voor nodig, meer dan de kinderboerderij zelf kan opbrengen en verzamelen. Valkuil is dat iedereen
wel al deze acties wil maar er te weinig middelen zijn om het te realiseren en veel tijd opgeslokt wordt
door ‘geld verdienen’. En dat is nu net niet een functie of doel van een kinderboerderij. Mijn ervaring:
kinderboerderijen van deze opzet en omvang kunnen niet zonder een gemeentelijke bijdrage maar
bovenal actieve betrokkenheid van gemeente.
Een moderne kinderboerderij is actief en ondernemend onderdeel van de maatschappij en
omgevingsbewust. Kinderboerderij Tanthof heeft o.a. door de ligging in de buurt van 3 grote wijken
volop kansen om uit te groeien tot een kinderboerderij 3.0 . Maar de betrokken vrijwilligers, bestuur
verdienen naast een schouderklopje ook daadwerkelijk hulp bij het nemen van die volgende stap.
Kinderboerderijen een laagdrempelige ontmoetingsplek voor kinderen van 0 – 101 jaar.
Dank voor uw aandacht
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