BEKNOPT JAARVERSLAG 2015
Algemeen
In het jaar 2015 is de samenwerking met Zorgboeren Nederland gerealiseerd. Door deze
samenwerking is het mogelijk gebleven dat cliënten en cliëntbegeleiders bij ons op de boerderij en
in de horeca werken. Om de samenwerking mogelijk te maken hebben we achter de schermen hard
moeten werken en ons kwaliteitssysteem nader moeten uitwerken. Ook bracht deze verandering
van organisatie een verandering in onze financiële situatie teweeg, er zijn meer kosten, zoals
vervoer en personeel, maar ook zijn er meer inkomsten door de vergoeding van de cliënten.
In 2015 hebben we ook externe partijen zoals de Kleine Wereld, de Cirkel en het Rivas Korsakof
team de kans geven om zich te ontwikkelen en een zinvolle dagbesteding bij ons te hebben. Sociale
contacten en beleving zijn hierbij de hoofddoelen.
Ook hebben we tijd en geld geïnvesteerd om het sporten voor mensen met een beperking op de
kaart te zetten, in de zomer is hier veel interesse voor geweest.
Naast de mensen zijn we natuurlijk ook actief voor onze dieren. Voor de oude Lakenvelder koe
Hanneke is “Helden van Hanneke” opgezet. Vele particulieren en bedrijven brachten samen ruim €
2.000,- euro bijeen om de medische kosten van deze dame te bekostigen.
Daarnaast hebben we ook dit jaar weer een flink aantal evenementen op touw gezet.
In maart heeft Wandelen voor Water plaatsgevonden. Kinderen van basisscholen hebben onder
begeleiding van het Natuurcentrum een sponsorloop gelopen om zo geld in te zamelen voor het
aanleggen van faciliteiten voor schoon drinkwater in Bamenda, Kameroen. Gezamenlijk hebben de
kinderen € 2154,59 euro opgehaald.
Op Koningsdag op 25 april was er in het Gijsbert van Andelpark de jaarlijkse kleedjesmarkt en
organiseerden wij op eigen terrein een rommelmarkt.
De “Lentedoedag” had ook dit jaar weer veel te bieden aan jong en oud. Zo was er djembé
workshop, konden mensen de koe en de geiten wassen en waren er veel kraampjes met leuke
activiteiten en spelletjes.
We zijn gestart met het project Waardevol afval, waarbij we kinderen de waarde van afval in leren
zien, ze leren scheiden en er voor zorgen dat scholen afvalvrij worden.
In de winter was er een les voor peuters met het knuffelaapje Monkie. Dit was een groot succes,
zelfs Sinterklaas kwam op bezoek.
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 onze vrijwilligers veel dank verschuldigd voor hun inzet en betrokkenheid met het
Natuurcentrum. Uiteraard hebben we dit jaar weer een leuke dag voor ze georganiseerd. We
hebben een bezoek gebracht aan een ander Natuurcentrum en daar achter de schermen gekeken,
wie is de mol gespeeld en daarna een gezellig BBQ bij ons op het Natuurcentrum.

