
ming moet onze positie versterken.
We willen educatieve activiteiten
gaan uitbouwen en daar sponsor-
gelden voor vragen, een grotere rol
spelen bij maatschappelijke stages,
particuliere giften werven van bij-
voorbeeld woningbouwverenigingen
of scholen en de donaties van bezoe-
kers verhogen.”
Hans de Rijk juicht dit soort initia-

tieven toe. Hij maakt zich sterk voor
een toekomstbestendige kinderboer-
derij en geeft de landelijke cursus
‘Hoe haal ik meer uit mijn kinder-
boerderij’. Volgens De Rijk zijn kin-
derboerderijen vaak te veel in zich-

zelf gekeerd. “De bezoeker weet ze in
groten getale te vinden, maar de be-
heerders zien te weinig wat ze kun-
nenmet zo’n groot bereik. Ze zijnmet
hunbudget ergafhankelijk vandege-
meente, terwijl ze commerciëler zou-
den kunnen gaanwerken.”
De Rijk ziet een oplossing in duur-

zaamheid. “Kinderboerderijen kun-
nen bijvoorbeeld zonnepanelen op
hetdakplaatsenenzoeenvoorbeeld-
functie bekleden op het gebied van
duurzaamheid. Voor gemeenten en
sponsors zoals energiebedrijven kan
het aantrekkelijk zijn omdaarin te in-
vesteren.”
Hoewel sommigekinderboerderijen

maar ternauwernood kunnen blijven
bestaan, pleit dominee Rob Visser
juist voor de komst van een kinder-
boerderij op IJburg. Het is volgens
hem goed voor de ontwikkeling van
het kind, voor de integratie en de ge-
meenschap. Met behulp van buurt-
bewonersmoet dat plan realiteit wor-
den.
Kinderboerderijen drijven veelal op

de hulp van trouwe vrijwilligers. Zo
fietst Jos (62), vrijwilliger bij de Uy-
lenburg, al jaren vanuit Badhoeve-
dorp naar het Rembrandtpark om
een steentje bij te dragen en verzorgt

‘H
et konijn is moe, hè
papa?” vraagt een
kleine jongen. Achter
de tralies van een
houten hok rust een

reusachtig, zachtharig schepsel. Het
dierlijke ooglid richt zich loom op als
de jongen met een strootje in zijn
vacht prikt. “Het konijn is héél moe,”
bevestigt zijn vader. “Hij gaat rusten.”
Tanja Mulder, beheerder van Kin-

derboerderij de Uylenburg in het
Rembrandtpark, is ook moe. Ze gaat
drie weken met vakantie en is daar
naar eigen zeggen wel aan toe. “Een
kinderboerderij is hardwerken.Maar
ook leuk, hoor.”
De Uylenburg bestaat sinds 1973 en

is de oudste kinderboerderij van Am-
sterdam. Mulder werkt er bijna twin-
tig jaar. In de loopder jaren kreeg ook
zij, net als veel andere kinderboerde-
rijen, temakenmet bezuinigingen.
Voorheen had ze elke dag hulp van

twaalf vrijwilligers, mensen met een
beperking van zorginstelling Cor-
daan, maar die zijn ‘wegbezuinigd’.
Nudoet zehetmet tien lossekrachten
die verspreid over de week een paar
uurper dagkomen. “Dat betekent dat
ik meer zelf moet doen. Eigenlijk is
dat prima, want ik ben nu vaker met
de dieren bezig in plaats van met het
begeleiden van personeel.” De Uy-
lenburg redt zich redelijk goed en dat
kan niet elke Amsterdamse kinder-
boerderij zeggen.
Laurens Hoogenraad, een oudere

heer in lamswollen trui, struint rond
en trekt Mulders aandacht: “Zeg, ik
wilde ’ns even informeren hoe dat
hier werkt met koffie en versnaperin-
gen en dergelijke. Moet dat bij een
counter of is dat bij u?” Mulder ge-
baart naarHenk, die in een fluoresce-
rend tuinpak komt aansjokken: “Dat
doet deze meneer voor u.” “Ach, zo,
wat aangenaam,” zegt Hoogenraad.
Laurens Hoogenraad komt uit Ber-

gen en past vandaag met zijn vrouw
op de kleinkinderen. “Buitengewoon
knus, deze kinderboerderij. En zo
veel groen. Ik mis alleen een dam-
hert.”
De Uylenburg mag dan geen dam-

hert hebben, de boerderij heeft wel
een volière, knuffelkippen, eenden,

een ezel, paarden en in de zomer-
maanden zelfs twee kalfjes. Die leent
Mulder van een boer uit Beverwijk.
“In september haalt de boer ze weer
op.”
Op een maandagochtend stromen

de bezoekers met tientallen tegelijk
binnen, vanmoedersmet hun eerste-
lingen en islamitische stellen tot een-
lingen met rugzakjes die alle vogels
van nabij fotograferen. De brand-
weerauto in de speeltuin van De Uy-
lenburg blijft onverminderd popu-
lair, evenals de parmantige pauw en
de aaibare konijnen.
Aan de bezoekersaantallen zal het

niet liggen. Jaarlijks bezoeken 25mil-
joen mensen een kinderboerderij in
Nederland. Het probleem is dat kin-
derboerderijen geld kosten en niets
opleveren. De toegang is immers gra-
tis. Daardoor komen ze in de proble-
mennu in crisistijd de subsidie terug-
loopt.

Kinderboerderij Bijlmerweide
en kinderboerderij ’t Brinkie
uit Amsterdam-Zuidoost heb-

ben binnenkort een gesprekmet wet-
houder CarolienGehrels over geplan-
de bezuinigingen. Brinkie kreeg in
2011 75.000euro subsidie.DeBijlmer-
weide kreeg voorheen 125.000 euro
per jaar. In 2012 wordt 12.500 euro be-
zuinigd en vanaf 2013 25.000 euro per
jaar. Volgens beheerder Reynier Mey-
jes is het onmogelijk omhetmetmin-
der geld te doen.
Ook kinderboerderij De Werf uit de

Watergraafsmeer bungelt al een aan-
tal jaar boven de afgrond. In 2011was
er een gat in de begroting van 25.000
euro. Sluiting hebben de beheerders
tot nu toe weten te voorkomen dank-
zij particuliere giften, buurtacties en
sponsors, maar uit de zorgen zijn ze
nog niet. “2012 gaan we net redden,
maar 2013 wordt lastig,” zegt pen-
ningmeester SanneKoemans.
Ze is in het dagelijks leven GZ-psy-

choloogenzet zichmethaarvriend in
als vrijwilliger voor DeWerf. “We zijn
druk met plannen maken om 2013
goed door te komen. Zo gaat een
vriendin van ons fondsenwerving
doen. Een samenwerkingmet de Die-
renambulance en Dierenbescher-

Kinderboerderij DeWerf in deWatergraafsmeer bungelt al een aantal jaar

Demoeizame
strijd van de

kinderboerderij
Kinderboerderijen zijn populair, maar leveren niets op.

Ze kosten alleenmaar geld. Nu door de crisis de
subsidie terugloopt, komen ze in de problemen.
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‘Beheerders zijn
voor hun budget
afhankelijk van
de gemeente,
terwijl ze
commerciëler
kunnenwerken’


