
Jaarverslag 2021 
Algemeen beheer/dierverzorging 
Helaas zijn wij ook afgelopen jaar regelmatig gesloten geweest in verband met de COVID-
maatregelen. Kinderboerderijen vallen in het COVID-beleid onder doorstroomlocaties zoals 
dierentuinen en pretparken. 

Voor ons en de dieren was het erg rustig, maar het algemene werk op de boerderij zoals onderhoud 
en dierverzorging gaat gewoon door dus er was altijd genoeg te doen. 

Er is in 2021 weer veel verbeterd aan en op de boerderij. Zo zijn er twee prachtige nieuwe 
schuilhokken voor de schapen- en geitenweide gebouwd. Deze hokken hebben wij van de gemeente 
Amsterdam gekregen in het kader van het dierenwelzijnsbeleid. Ook is de ezelweide flink verbeterd 
door middel van afgraving, drainage en de stort van een flinke laag zand. Hierdoor heeft de weide 
voldoende droge stukken. De ezels kunnen nu ook met slecht en nat weer in hun ruime weide 
verblijven.    

 

Nieuwe bewoners 

Geiten 

In het voorjaar zijn een paar geitenlammetjes geboren. De geitenlammetjes doen het goed en 
drinken soms nog steeds bij hun moeder. Er zijn geen schapenlammetjes geboren omdat de schapen 
nog best jong waren en we ze liever eerst nog even wat willen laten “uitgroeien”. 

In juni hebben wij een nieuwe Nubische Geit (Lola) aangeschaft als aanvulling op de bestaande 
groep. In augustus is er nog een tweede Nubische geit bijgekomen (Bibi). Beide geiten zijn afkomstig 
van dezelfde hobbyboer en de dames doen het erg goed. Nubische geiten zijn grote rustige geiten 
met hangoren die zich graag laten aaien. 

Biggetje 

Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van Sjakie ons Kune Kune varken. Sjakie, de broer van 
varken Annabel, bleek na diverse behandelingen door de veearts, een ongeneeslijke tumor te 
hebben waardoor wij hem in de zomer uiteindelijk moesten laten inslapen. Na een lange speurtocht 
hebben wij voor Annabel het perfecte maatje gevonden: Pumba!  

Pumba is als (Kune Kune) biggetje bij ons gekomen en na een periode van wennen samengebracht 
met Annabel. Het klikt erg goed en ze slapen gezellig samen in een nest van stro. De verwachting was 
dat Pumba net zo groot als Annabel zou worden. Hij is echter klein gebleven. Voor ons geen 
probleem: Hij is superleuk en kerngezond!       

Kalfje 

Verder hebben wij ook een nieuw kalfje (Amber, Blaarkop) op de boerderij. Zij is aangeschaft als 
maatje voor Dora. Koe Elsa is naar een reguliere boerderij gegaan. Reden voor het vertrek van Elsa is 
dat zij, eenmaal volwassen, te schichtig/onrustig is gebleken voor op een kinderboerderij. Bij de 
verzorging en verplaatsing onstonden daardoor soms riskante situaties. 

 



Konijnen 

Omdat de groep konijnen in de konijnenweide erg klein is geworden wilden we graag wat nieuwe 
konijnen aanschaffen. Een kinderboerderij in Leiden heeft een opvang voor afstand/dump-konijnen 
en maakt groepen van konijnen die goed met elkaar matchen. In december hebben wij zo’n groep 
geadopteerd en opgehaald. De konijnen doen het erg goed en vormen een mooie groep. Ze 
verblijven nu in een grote stal en mogen in het voorjaar naar de konijnenweide.  

 

Educatie bij ‘t Brinkie  
In 2021 stonden de  de educatie activiteiten bij ‘t Brinkie wederom op een laag pitje door de 
sluitingen en maatregelen vanwege COVID. Zo ging Pasen (paaseieren zoeken/knutselen) wederom 
niet door en bleef de educatieve ruimte het gehele jaar gesloten voor individuele bezoekers. Tussen 
de sluitingen door hebben wij wel groepen van scholen en instellingen voor een groepsles of 
groepsbezoek ontvangen. Dit aantal was echter wederom erg laag in vergelijking met het aantal 
groepen voor de Corona- epidemie. Halverwege het jaar is er weer een start gemaakt met het 
“meehelpen met voeren” op vrijdagmiddag door kinderen uit de buurt. Aan het einde van 2021 werd 
deze activiteit weer stilgelegd vanwege de Lockdown. “kerststukjes maken” ging helaas ook niet 
door.  

Wij hopen in 2022 wel weer veel groepen te mogen ontvangen voor een speurtocht, groepsles of een 
gewoon groepsbezoek. Informatie over de lessen is te vinden op de website. Het is ook mogelijk om 
lessen “op maat” te boeken aangepast aan een thema op school.     

 


