BEKNOPT JAARVERSLAG 2014
Algemeen
Het jaar 2014 heeft voor een belangrijk deel in het teken gestaan van de veranderingen van
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, WMO. Onze stichting biedt vanaf de oprichting
een beschermde werkplek in de kinderboerderij en de horeca aan mensen die door een
beperking minder makkelijk aan het arbeidsproces kunnen delen. Die mogelijkheid willen wij
blijven aanbieden. Maar door die veranderingen in de WMO betekende dat dat wij nu zelf
zorgaanbieder moesten worden en onze organisatie daarop af te stemmen. In
samenwerking met Zorgboeren Zuid-Holland en met een tweetal professionele begeleiders,
zijn wij aan de slag gegaan om dat per 1 januari 2015 te kunnen realiseren.
Daarnaast hebben we ook dit jaar weer een flink aantal activiteiten op touw gezet.
Zo hebben wij deel genomen aan de Koningsdag op 26 april waarbij ons centrum actief heeft
deelgenomen aan de kleedjesmarkt in het Gijsbert van Andelpark en organiseerden wij op
eigen terrein een rommelmarkt.
De “Lentedoedag” had ook dit jaar weer veel te bieden aan jong en oud. Zo kon er worden
gewandeld met Alpaca’s, was er een kindercabaret en een “kinderkookcafe”, voorstellingen
van de dames van Ratjetoe en kon er van afval allerlei leuke dingen worden gemaakt.
In de zomerperiode hebben wij “De Wilde Woensdagen” georganiseerd, allerlei activiteiten
voor kinderen met thema’s als Water, Wol, Wind en Waardevol Afval.
Ook hebben wij in die periode op zes zaterdagavonden aan kinderen de mogelijkheid
geboden om “wel te rusten te zeggen bij de dieren”. Een leuk programma dat erg
gewaardeerd werd.
Wij bekijken of het mogelijk is deze activiteiten jaarlijks te houden.
Eind van het jaar hebben wij een “Kerstpakkettenmarkt” georganiseerd waarbij
medewerkers van de deelnemende bedrijven zelf hun kerstpakket konden samenstellen.
Wij verzorgden de entourage en de catering en gelet op de reacties werd ook dit bijzonder
gewaardeerd.
Wij zijn er in geslaagd om met hulp van een flink aantal sponsors de speeltuin volledig te
renoveren. Wij zijn daar bijzonder blij mee. Ons speelterrein is nu weer een plek geworden
waar de komende jaren kinderen met en zonder een beperking samen kunnen spelen.
In oktober heeft ons centrum een delegatie uit Bamenda uit Kameroen ontvangen waarmee
wij in het kader van het Ecokids programma de J.P. Waaleschool hebben bezocht. In
samenwerking met de gemeente hebben wij lesstof ontwikkeld voor de scholen in Bamenda
die voor meer kennis over en betrokkenheid met het milieu moeten gaan leiden.
Wij zijn onze vrijwilligers veel dank verschuldigd voor hun inzet en betrokkenheid met het
natuurcentrum.

