
Beknopt jaarverslag 2013 van de activiteiten van de van Andel-Spruyt Stichting. 
 

Algemeen In 2013 heeft de van Andel-Spruyt Stichting haar 10-jarig bestaan gevierd, 
weliswaar op een bescheiden wijze maar toch met een flink aantal activiteiten zoals de 
jaarlijkse Lente-Doe-Dag, Op weg naar Kerst en een natuurcafé op iedere 10e van de maand. 
Elke keer werd bij het natuurcafé een ander thema gekozen, mede afhankelijk van de dag 
van de week was het voor kinderen, ouders met kinderen of ’s avonds alleen voor 
volwassenen. Ter afsluiting van de reeks natuurcafés werd op 10 oktober - Landelijke dag 
van de Duurzaamheid - een duurzame modeshow georganiseerd in het theehuis van het 
Natuurcentrum. Dit gebeurde in samenwerking met 4 duurzame mode ondernemers uit 
Gorinchem en omgeving, een duurzame kapster, visagiste en schoenenproducent. Het 
Wellantcollege Gorinchem verzorgde hierbij een duurzaam buffet. De ruim honderd gasten 
waren enthousiast en lovend over het resultaat van het buffet en de modeshow. Op 4 
oktober, de échte verjaardag van het centrum is voor een aantal groepen uit het 
basisonderwijs en de belangrijke sponsoren van het centrum een feestelijke 
workshopmiddag georganiseerd waarbij de scholen (en sponsoren) konden kennismaken 
met het nieuwe educatie programma Waardevol Afval. Tenslotte was er op 6 oktober 
muziek, theater en dans voor de jongste bezoekertjes met hun ouders. Kortom, er is klein 
maar fijn uitgepakt tijdens het lustrumjaar. 
Onderhoud gebouwen en terrein  
De buitengevels van de kinderboerderij werden gedeeltelijk van een nieuwe stuclaag en 
verflaag voorzien. Ook werden er vochtwerende maatregelen uitgevoerd aan de rollaag 
boven op de muren. Het speelterreintje was na ruim 10 jaar intensief gebruik dringend aan 
renovatie toe en hiervoor zijn plannen ontwikkeld om alle kinderen met of zonder beperking 
samen te kunnen laten spelen. Er is gestart met het werven van sponsorgelden. 
Website  
Ook kreeg onze website een danige ‘make-over’. Deze heeft na tien jaar weer een 
eigentijdse uitstraling gekregen met een herkenbare huisstijl, die ook in de inrichting van het 
theehuis en onze pr-materialen terugkomt. Een deel van de website is nog in de maak, wat 
in 2014 afgerond gaat worden. 
Kinderboerderij  
De kinderboerderij werd samen met de cliënten van Syndion en een aantal vrijwilligers, op 
een uitstekende wijze verzorgd. Dankzij de inzet van vrijwilligers konden ook de terreinen 
weer netjes worden onderhouden. Met de actie “Helden van Hanneke” werd geld 
ingezameld voor een oudedagsvoorziening voor onze oudste bewoner van de 
kinderboerederij: de koe Hanneke. 
Educatief centrum  
In 2013 zijn er naast de reguliere activiteiten voor natuur- en milieueducatie (NME), ook een 
aantal nieuwe lesactiviteiten ontwikkeld en/of uitgevoerd. Zo werd in opdracht van 
reinigingsdienst Waardlanden het educatieprogramma ‘Waardevol Afval’ opgezet. Hierbij 
staat de bewustwording van de schaarste van grondstoffen en de waarde van het afval 
centraal. Dit programma is bestemd voor alle ruim 75 basisscholen in het werkgebied van 
Waardlanden en wordt de komende jaren verder uitgerold en verdiept. Ook werd de 
DuurzaamheidsGame voor het voortgezet onderwijs een aantal keren uitgevoerd, o.a. op 
het Wellantcollege, het Merewadecollege Wijdschild en Gomarus SGS. En in het kader van 
Gorinchem Millennium gemeente zijn de projecten Ecokids Gorinchem - Bamenda en 



‘Wandelen voor Water’ uitgevoerd. Beide activiteiten vinden plaats in het kader van de 
stedenband Gorinchem – Bamenda in het Afrikaanse land Kameroen. 
De heemtuin op het centrum is dankzij de inzet van vrijwilligers een waar paradijs geworden 
voor vlinders en hommels en is nu een prachtig voorbeeld voor een ieder die daar ook mee 
aan de slag wil. 
Theehuis/restaurant  
De komende veranderingen van de WMO zijn voelbaar voor het Natuurcentrum geworden. 
Zo moest er besloten worden om de exploitatie van het Theehuis nu in eigen hand te 
nemen. Onder leiding van een beroepskracht wordt nu het theehuis met cliënten van 
Syndion gerund. De onzekerheid over de veranderingen van de WMO maken het moeilijk om 
plannen te maken voor de langere termijn, maar er wordt hard gewerkt aan het ontwikkelen 
van enkele scenario’s om met vertrouwen de toekomst tegemoet te treden. Ook zijn er een 
tweetal vergaderruimten ingericht die inkomsten voor de exploitatie zullen moeten 
genereren. 
Financieel  
Een exploitatie die behoorlijk onder druk staat vanwege de economische recessie waardoor 
het behouden van en het verkrijgen van nieuwe sponsorgelden erg veel moeite kost. Het 
exploitatietekort is in het jubileumjaar flink terug gebracht door een aantal bezuinigingen en 
wij streven er naar om de exploitatie de komende jaren weer sluitend te krijgen. Daartoe 
zullen de horeca activiteiten voor meer inkomsten moeten gaan zorgen. 


