Inhoudelijk jaarverslag 2017
Doel van dit jaarverslag is om een beeld te geven van de activiteiten en ontwikkelingen op Stadsboerderij
Zimmerhoeve.
Bedrijfsgegevens
Algemeen
Naam boerderij:
Rechtspersoon:
Contact persoon:
Bezoekadres:
Postcode & plaats:
Postadres:
Postcode & Plaats:
Telefoonnummer:
Faxnummer:
Email:
Website:
Bedrijfsleider:

Bedrijfsomschrijving
Organisatie:
Bestuursleden:

Openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
zondag

StadsboerderijZimmerhoeve
Stichting Zimmerhoeve
P. Cladder
Schimmelstraat 44
1053 TH Amsterdam
Postbus 59730
1040 LE Amsterdam
020-6832898
n.v.t.
info@zimmerhoeve.nl
www.zimmerhoeve.nl
Annelijn van Amsterdam

Stichting Zimmerhoeve
Ingrid Remeijsen
Pepijn Cladder
Toeti Kisman
Friso van Lierop
gesloten
10.00 – 17.00 geopend
10.00 – 17.00 geopend
10.00 – 17.00 geopend
10.00 – 17.00 geopend
10.00 – 17.00 geopend
10.00 – 17.00 geopend

Toegang minder valide
De boerderij is goed bereikbaar voor mensen in een rolstoel, zie de website:
http://www.zimmerhoeve.nl/contact/

Medewerkers
Alle medewerkers die op de boerderij werken hebben een VOG (verklaring omtrent gedrag) ingeleverd.
Wanneer de verklaring niet wordt afgegeven kan de medewerker niet op de boerderij aan het werk.
Betaalde medewerkers
1 bedrijfsleider 1,0 Fte (36 uur) – Annelijn van Amsterdam
1 dierverzorger 0,8 Fte (32 uur) – Anna de Boer
1 educatief medewerker 0,4 Fte (12 uur) – Irre Graber
Vrijwillige medewerkers
Wanneer vrijwilligers interesse tonen word ter eerst een gesprek gevoerd om kennis te maken en de
verwachtingen uit te spreken. De nieuwe vrijwilliger begint wanneer de VOG binnen is o.l.v. een vaste
medewerker. We hebben een inwerkschema van 6 weken, wanneer er in total 24 uur is gewerkt word ter
een voortgangsgesprek gepland. Wanneer beide partijen tevreden zijn wordt er een vrijwilligerscontract
getekend. Vrijwilligers kunnen bij Stadsboerderij in verschillende functies werkzaam zijn. Deze functies
zijn onder te verdelen in verschillende teams namelijk;
•
•
•
•
•

stal
groenverzorging
klussen
promotie
activiteiten

De meeste vrijwilligers werken in de stal en helpen mee de dieren te verzorgen. Deze vrijwilligers hebben
ook een voorlichtende functie naar de bezoekers toe. De motieven van de vrijwilligers zijn onder andere
maatschappelijke betrokkenheid, herstart arbeidsproces, sociale contacten, ontwikkeling.In 2017 hadden
we gemiddeld 25 vrijwilligers die in de verschillende teams werkzaam waren.
Stadsboerderij Zimmerhoeve heeft een account op: Jekuntmeer.nl, hierop worden activiteiten bekend
gemaakt.
Kindvrijwilligers
Er zijn veel kinderen die mee willen helpen de dieren verzorgen. We hebben drie momenten in de week
waarop dat kan: woensdagmiddag, zaterdag- en zondagochtend, er kunnen in totaal 5 kinderen per week
helpen. Kinderen vanaf 6 jaar helpen dan twee uur mee in tijdsbestek van een aantal maanden. Ze helpen
met het voeren van de dieren maar ook de dieren naar de weides brengen en het schoonmaken van de
hokken. Deze periode wordt afgesloten met een heus boeren of boerinnendiploma. Op het moment
hebben we een wachtlijst van kinderen die ons willen helpen.
Stagiaires
1 stagiaire opleiding dierverzorging 8 tot 16 uur per week
Stadsboerderij Zimmerhoeve is een plek waar stagiaires een leerplaats vinden. Deze stagiaires komen van
verschillende opleidingen. Stadsboerderij Zimmerhoeve heeft een Certificaat Erkend
Opleidingsbedrijf, uitgegeven door Aequor, www.aequor.nl

Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
De eisen van de wet zijn bekend alleen is het nog niet voorgekomen om hierover te rapporten.
Mochten er signalen voorkomen dan volgen we de volgende stappen:
•
•

•
•
•

Stap 1: In kaart brengen van signalen.
Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig thuis (het advies- en
meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling). Of een deskundige op het gebied van
letselduiding.
Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig thuis
raadplegen. (afwegingskader verplicht vanaf 1 januari 2019).
Stap 5: Beslissen aan de hand van het afwegingskader (afwegingskader verplicht vanaf 1 januari
2019):
o Is melden noodzakelijk?
o Is hulpverlening (ook) mogelijk

Grond en bebouwing
Totaal aantal hectare grond:
Aantal hectare bebouwde grond:
Aantal hectare productiegrond / grasweide:
Zijn er wateren (vijvers, sloten) aanwezig?
Zijn er (interne) wegen aanwezig?

2352m2
198 m2
2154 m2
Nee
Nee

Kwalificaties/keurmerken
‘Keurmerk Erkende Kinderboerderijen’van Vereniging Stadswerk Nederland
Registratienr. UBN 2073231
Site: www.stadswerk.nl
Tel: 0318-692721
SKBN
We hebben sinds november 2014 het SKBN keurmerk. Met dit keurmerk laat je zien dat je een veilige en
verantwoorde omgeving kan bieden aan de bezoekers. In Amsterdam is er één andere boerderij met het
keurmerk, Kinderboerderij de Pijp. In het Keurmerk is alle wet- en regelgeving te vinden waar de
kinderboerderij aan moet voldoen. Zoals de Arbowet voor het personeel en de Wet Dieren voor het
dierenwelzijn. Daarnaast zijn er een aantal criteria opgenomen op het gebied van hygiëne en
dierenwelzijn1.
Missie
Het beheren en exploiteren van een stadsboerderij door Stichting Zimmerhoeve, ten behoeve van het
laten kennismaken van de bewoners van Amsterdam West met natuur en milieu, het boerenbedrijf en de
voedselketen.
Wij willen in de buurt een recreatieve en educatieve functie vervullen voor de samenleving. Mede door
onze recreatieve en educatieve functie willen we een goed uitziende en verzorgde stadsboerderij zijn, waar
mens, dier en natuur respectvol wordt bejegend. Wij willen de voedselketen nadrukkelijk onder de
aandacht brengen van de bezoekers van de stadsboerderij. Wij willen met de bezoekers die we bereiken
een afspiegeling zijn van de bewonerssamenstelling van de buurt.

Programma Stadsboerderij Zimmerhoeve
seizoen 2016/2017

Dag

Tijd

Wat

Doelgroep

Les basisscholen

Groep 1 t/m 5

Maandag
Dinsdag

9.30 - 11.30
12.15 – 13.15

Kookles Meidoorn

14.15 – 15.15

Natuurdetectives

9.30 - 11.30

Les basisscholen

12.15 – 13.15

Kookles Meidoorn

Vrijdag

15.30 -17.00

Boerderijbrigade

Groep 5 t/m 8

Zaterdag

13.00 – 16.00

Verjaardagsfeestjes

Jarige kinderen

Zondag

13.30 – 15.00

Volwassen boerderijclub

Mensen met
verstandelijke
beperking

Donderdag

Groep 1 t/m 5

Les basisscholen
We bieden drie lessen aan op de boerderij, namelijk 'Dieren op de boerderij', 'Eten en gegeten worden' en
‘Poep onder de Loep’. In 207 hebben we 31 lessen gegeven aan basisscholen in de buurt. Als je uitgaat van
een gemiddelde van 22 kinderden per klas hebben we 682 kinderen ontvangen. Hiervan was de les voor de
kleinste kinderen, Dieren op de boerderij, het populairst,
deze les is 18 keer gegeven. Daarna komt de les Poep onder de Loep, deze is 8 keer afgenomen en als
laatste Eten en gegeten worden, deze is 5 keer gegeven. De NME gids vraagt de docenten de lessen te
waarderen:
Dieren op de
boerderij

Eten en gegeten
worden

Poep onder de Loep

Algemene waardering

8.3

8.5

8.3

Hoe sluit de inhoud aan
op de les van school?

8.7

8

7.7

De les ‘Dieren op de boerderij’ bestaat uit een uitgebreide kennismaking met de dieren op de boerderij.
In de les ‘Eten en gegeten’ worden gaan de kinderen spelenderwijs op zoek naar de verschillende soorten
voer en bedenken welke dieren daarbij horen en mogen de kinderen de dieren voeren.
In de les 'Eten en gegeten worden' gaan we in op wat de verschillende dieren eten en wat een
voedselketen is. Aan het einde van de les mogen de kinderen helpen de dieren te voeren. Het is een
gevarieerde les waarin de kinderen naast theorie spelenderwijs leren over eten en gegeten worden bij
dieren.
‘Poep ponder de Loep’ gaat over de onschatbare waarde van composteren. De kinderen krijgen een brief
van de verwarde professor P. Oep die zijn planten maar niet goed kan laten groeien. Door het doen van
onderzoek op de boerderij komen de kinderen erachter wat de professor moet veranderen in zijn aanpak.
De kinderen gaan langs de composvaten, het wormenhotel en het poeplaboratorium.
Kookles Meidoorn
Op dinsdag en donderdag hebben kinderen van basisschool de Meidoorn de kans om op de boerderij te
komen koken. In een uur maken ze kennis met verschillende soorten manieren van koken. Er wordt altijd
gekozen voor een gerecht dat ze kunnen afronden binnen het uur.
Natuurdetectives
Bij de natuurdetectives leren de kinderen onderzoekend naar de natuur te kijken, geregeld betrekken ze de
flora en fauna van de boerderij bij hun lessen.
Boerderijbrigade
Wat komt er kijken bij het boerenleven? Kun jij de boerin een handje helpen? Heb jij een lievelingsdier en
wil je er alles van weten? Dan zijn er nog de bijen, het insectenhotel en een groentetuin. Trek je klompen
of laarzen maar aan?
Volwassen boerderijclub
Op zondag is er een speciale activiteit voor mensen met een verstandelijke beperking: de volwassen
boerderijclub. Ze komen naar de boerderij om te knutselen, te zingen en aan het eind van de middag met
de konijnen en cavia’s te knuffelen.
Zomervakantie activiteit ‘Help de boerin’
In de zomervakantie kunnen kinderen een middag echte boerenklussen doen. Elke week leren ze over
andere dieren.
1) Help de boerin met de geiten en schapen
Deze week werden de geiten geborsteld, de schapen nagetekend en alle dieren werden gevoerd.
2) Help de boerin met de konijnen en cavia’s
De konijnen werden geknuffeld, de cavia’s gekamd. Beide werden nagetekend en alle dieren werden
gevoerd.
3) Help de boerin met de varkens en kippen
De varkens werden gewassen, het kippenhok werd gezeefd en we hebben een boerderijquiz gedaan.
Natuurlijk werden tot slot alle dieren weer gevoerd.

Incidentele activiteiten
Vogeltelling (26/01)
Jaarlijks roept de nationale vogelbescherming op om te helpen met de landelijke vogeltelling om het
vogelbestand in ons land te monitoren. Gewapend met zoekkaarten, verrekijkers en telborden hebben de
kinderen hier aan meegedaan.
Workshops volwassenen (18/3)
Op zaterdag 18 maart hebben we een workshop Zaaien en verspenen gegeven voor buurtbewoners die
graag aan de slag willen op hun balkon of in hun tuin.
De wervingtekst van de flyer voor de workshop zaaien en verspenen:
Heb je in voorgaande seizoenen op goed geluk gezaaid en viel het resultaat soms tegen zonder dat je weet waarom? Of heb je
als beginnend tuinier wilde ideeën en mooie plannen, maar nog niet echt groene vingers? Leer nu hoe je op je balkon of in je
tuin met succes kunt zaaien.
De tuinclub van Stadsboerderij Zimmerhoeve biedt een laagdrempelige workshop voor Zaaien en Verspenen. Data: 18 maart
(10.30 - 12.00 uur).
Boomfeestdag (22/03)
Stichting Nationale Boomfeestdag wilt kinderen meer kennis en begrip van bomen en natuur bijbrengen.
Op de boerderij hebben we verschillende bladeren geknutseld. Deze werden beschreven met een wens
voor de wereld en aan een boom op de binnenplaats bevestigd.
Dierendag (04/10)
Nationale dierendag werd groots gevierd op de boerderij. Kinderen konden hun lievelingsdier knuffelen,
er zijn dieren maskers gemaakt en er is voer-speelgoed voor de konijnen, cavia’s en katten gemaakt.
Kerstvakantie (27/12)
Tijdens de kerstvakantie hebben we knus binnen sneeuwpoppen en pinguïns geknutseld. Natuurlijk met
een warm kopje thee.

Doorlopende activiteiten
DIY Quiz lente/zomer
Deze quiz is zelfstandig af te nemen. De antwoorden op de vragen hangen verspreid op de
informatieborden over de boerderij. De winnaar, krijgt eeuwige roem en een eervermelding, deze wordt
elk seizoen bekend gemaakt.
DIY Quiz herfst/ winter
Deze quiz is zelfstandig af te nemen. De antwoorden op de vragen hangen verspreid op de
informatieborden over de boerderij. De winnaar, krijgt eeuwige roem en een eervermelding, deze wordt
elk seizoen bekend gemaakt.
DIY Speurtocht
Deze speurtocht is zelfstandig te lopen en laat kinderen de boerderij ontdekken en beleven.

Andere activiteiten en samenwerkingpartners
Gemeente Amsterdam
Op 17 september 2017 is er een overeenkomst getekend waar alle 18 kinderboerderijen in Amsterdam
achterstaan. Met deze overeenkomst onderschrijven de kinderboerderijen de uitgangspunten en
kwaliteitseisen die gezamenlijk zijn opgesteld om het dierenwelzijn op de eigen boerderij duurzaam te
behouden en te verbeteren.
Sinds eind 2015 jaar zijn we druk in gesprek geweest met de gemeente Amsterdam en alle andere
(kind)boerderijen in Amsterdam. Wat begon als een netwerkbijeenkomst om met andere boerderijen van
gedachten te wisselen over dierenwelzijn op kinderboerderijen heeft geresulteerd tot het tekenen van een
overeenkomst met duidelijke richtlijnen over het houden van dieren en alles wat daarbij hoort. Boerderijen
in Amsterdam hebben verschillende functies: recreatief, educatief, sociaal, re-integratie of als leerbedrijf.
Hierdoor hebben we de volgende dingen kunnen realiseren:
-

verticuteren weides en daardoor betere drainage
quarantainestal (gereed in 2018)
educatie medewerkers (Praktische dierverzorging & vakbekwaam houder overige zoogdieren)

Wijksafari (20/4)
In het vroege voorjaar hebben we een aantal geinteresseerden ontvangen die in de buurt werkzaam zijn in
het welzijnswerk. We hebben ze een rondleiding gegeven over de boerderij en ze verteld over onze
werkzaamheden en activiteiten voor de buurt.
Sound track city
Soundtrackcity nodigt je uit om de stad te voet opnieuw te ontdekken terwijl je luistert naar een soundtrack
die speciaal voor de route is gemaakt door kunstenaars. Geen audiotours maar geluidswandelingen. De
wandelingen volgen routes door verschillende delen van de stad en vertellen ieder een eigen verhaal over
heden, verleden en toekomst van het gebied, gebaseerd op verhalen en ervaringen van bewoners.
Soundtrack city heeft in het voorjaar van 2017 opnames gemaakt voor de geluidswandeling in Amsterdam
West.
Vrije Vogel festival (24/7 t/m 28/7)
Stadsboerderij Zimmerhoeve was de plek waar het eerste Vrije Vogel Festival is georganiseert.
Hé vrije vogels, schijtlijsters en pechvogels, haantjes de voorste en uilskuikens, huismussen, zangvogels en dove kwartels,
komen jullie ook de eerste vakantieweek je veren oppoetsen op het Vrije Vogel Festival? Het eerste buitenkindertheaterfestival van Amsterdam, waar zelf doen met zo leuk en belangrijk is als voorstellingen bekijken. Voor iedereen
tussen de 2 en de 12 jaar
HDBDWD weekend (11/11 & 12/11)
In het najaar van 2017 hebben we een klusweekend georganiseerd met onze vrijwilligers. Het weekend
heet ‘help de boerderij de winter door’ en in dit weekend maken we de boerderij klaar voor de winter. Er
wordt geveegd, gepoets, geschilderd en getimmerd. Dit alles gebeurd door de enthousiaste vrijwilligers van
de boerderij, uiteraard wordt er gezorgd voor een gezonde lunch en lekkers bij de thee en koffie.
Specsavers
We hebben ons aangemeld voor het Stichting Specsavers Steunt in het najaar van 2017.
Vanaf 1 januari 2018 gaat Specsavers Amsterdam Kinkerstraat, een jaar lang sparen voor Stadsboerderij
Zimmerhoeve. Voor elke klant die een montuur of hoortoestel koopt, doneert de winkel een vast bedrag
aan Stichting Specsavers Steunt. De spaarronde loopt tot en met 31 december 2018.

Sponsoring bakfiets
Van de Lions Club hebben we een bakfiets gesponsord gekregen.
Dierenhotel
Ook dit jaar hebben we de mogelijkheid geboden voor mensen om hun kleine huisdieren in ons
‘Dierenhotel’ te laten logeren.
Ezeltjesdag 2017
Wat was het zondag 9 juli een prachtige dag! We hebben ontzettend veel bezoekers mogen ontvangen op
Ezeltjesdag, ongeveer 800 tot 1000 bezoekers hebben ons weten te vinden. Dit waren mensen uit de
directe omgeving, veel vaste bezoekers van de boerderij maar ook mensen uit andere buurten. Dit jaar
hadden we gekozen voor het thema middeleeuwen. Met dit thema in het achterhoofd heeft de
feestcommissie verschillende activiteiten bedacht. Zo waren er workshops en demonstraties van een
touwslager en een houtbewerker.
De kinderen konden zich tegoed doen aan verschillende activiteiten: schminken, kalligraferen, springen
in/op het luchtkasteel en natuurlijk ezelrijden. Bij de boerderij hadden we verschillende activiteiten. Zo
konden de kinderen ringsteken, riddergevecht houden, touwtrekken en hoepelen. Om hier aan mee te
doen konden de kinderen bij de kraam hun eigen kerfstokje kopen, als ze een activiteit hadden gedaan
kregen ze daar een kerfje op. Zo hadden ze aan het eind van de dag echt iets op hun kerfstok!
Voor onze jonge vrijwilligers, die een periode op de boerderij helpen met het verzorgen van de dieren,
hadden we iets speciaal bedacht. Zij mochten samen met ezels in de ring ringsteken. Ze kregen een lans
waaraan ze, zittend op de rug van de ezel, de ringen moesten steken. Een lastig klusje zo bleek.
Website
We zijn in 2017 begonnen om de website zo aan te passen dat geinteresseerden via de website kunnen
doneren. Ook hebben we verschillende projecten op de website staan waar we nog financiering voor
zoeken. Bezoekers kunnen dan gericht meehelpen een van onze projecten waar te maken.
Dierenteam
Begin 2017 is er een team opgezet van enthousiaste vrijwilligers die de boerinnen helpen met alles omtrent
de dieren. Dat kan zijn het kappen van hoefjes, het vlechten van afzettingen voor de kippen of het helpen
met dierenverblijven.

Wensen 2018
In 2018 willen we graag meedoen met NL doet. Het Oranje Fonds organiseert op 9 en 10 maart 2018,
samen met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland.
We willen graag verder met de verrijking van de dieren, verschillende projecten bedenken en daar subsidies
voor zoeken. Zo zijn we bijvoorbeeld op werkbezoek geweest en daar hebben we een visueel aantrekkelijk
project gezien die goed zou aansluiten bij kinderen die nog niet kunnen lezen. We willen graag de dieren
bereikbaarder maken voor bezoekers zodat ze dichterbij kunnen komen, te denken valt aan de weides op
gezette tijden open stellen en plexiglas gebruiken om een kijkje in het nachthok van de dieren te geven.

