Kinderboerderijen: behoud het ‘groene goud’ in uw
gemeente!
Ontmoetingsplek voor kinderen van 0 – 101
In Nederland worden jaarlijks meer dan 25 miljoen bezoeken gebracht aan de ca.
400 kinderboerderijen; een belangrijke groene plek in wijk, dorp of stad.
Kinderboerderijen staan onder druk, onder andere door stijgende kosten en
bezuinigingen. In veel gemeenten dreigen kinderboerderijen te verdwijnen, op
sommige plaatsen is dit helaas al het geval. Kinderboerderijen hebben echter een
belangrijke functie, en moeten worden behouden.
Laagdrempelige en groene trekpleister
Kinderboerderijen waren voorheen plekken waar je eigenlijk niet meer kon doen dan
dieren van dichtbij zien en soms ook aaien. Vandaag de dag vertegenwoordigen ze
veel meer. Natuur- en milieueducatie staat bij veel kinderboerderijen hoog in het
vaandel. Op een speelse, uitdagende en interactieve wijze krijgen jongeren kennis
over natuur en milieu. Maar ook voor thema’s als duurzaamheid (energie, recycling,
duurzame materialen) en voeding (biologisch, streekproducten) zijn
kinderboerderijen steeds vaker het podium en ontmoetingsplek.
Een oase van rust, ook in uw gemeente; een ontmoetingsplek voor jong en oud!
Sociale functie
Kinderboerderijen vertegenwoordigen ook een belangrijke sociale functie en bieden
naast hun functie van ontmoetingsplek talloze werk- en stageplekken aan mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt, vrijwilligers en andere betrokkenen. Een functie
waarvan de waarde en het belang alleen maar groter worden!
Geringe investering, hoog maatschappelijk rendement
De meeste kinderboerderijen hebben slechts weinig betaalde krachten. In
vergelijking met andere voorzieningen als musea en bibliotheken wordt gewerkt met
een zeer bescheiden begroting; zeker als je dit afzet tegen het grote aantal
bezoeken en de grote vrijwillige inzet. Kortom, op dit moment wordt al heel veel met
weinig gerealiseerd!

Behoud het groene goud!
Kinderboerderijen vormen een belangrijke ontmoetingsplek, die gemiddeld per jaar
60.000 bezoeken trekt! Een plek die niet mag verdwijnen. Door extra activiteiten en
fondsenwerving nemen kinderboerderijen daar hun verantwoordelijkheid in. Door
bijvoorbeeld na te denken over het vergroten van de eigen inkomsten en kritisch te
kijken naar de kosten. Kinderboerderijen zijn het waard om behouden te blijven. Dat
kunnen zij niet alleen. De steun van lokale gemeenten blijft ondanks het groeiend
ondernemerschap binnen kinderboerderijen noodzakelijk om deze voorzieningen op
de lange termijn te kunnen behouden.
Meer informatie over ondernemende kinderboerderijen: www.ondernemendekinderboerderijen.nl

