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Een raar jaar… 

Zoals voor iedereen, was 2020 een heel raar jaar door de Corona-epidemie.  

In de eerste twee maanden van het jaar waren er nog geen boekingen van scholen 
voor een les op de boerderij. Wel was er de vaste “vrijdagmiddag inloopmiddag” waar 
gratis geknuffeld en (vaak) geknutseld kan worden met na afloop meehelpen met 
voeren van alle boerderijdieren.  

Vanaf maart waren er flink wat boekingen van scholen voor onder andere de 
Voorjaarslessen. Maar wat een pech….., precies op 6 maart, wanneer de eerste 
groepen zouden komen, gingen de scholen dicht. Vanaf die tijd zijn er dan ook 
helemaal geen groepslessen meer geweest.  

 

En er ging meer niet door 

Ook de naschoolse activiteit (project Brede School) waarbij een 
“Kinderboerderijdiploma” gehaald kon worden door het doen van verschillende 
boerderij-activiteiten zoals voeren, uitmesten en kennislesjes, ging niet door.  

Stichting Kind en Dier stopte i.v.m. de Corona maatregelen ook met het wekelijks 
ophalen van konijnen en cavia’s voor de kinderen in het Wilhelmina Kinderziekenhuis 
(AMC). Elke donderdagmiddag organiseert Stichting Kind en Dier daar een 
dierenmiddag.   

De gratis activiteiten voor bezoekers, zoals de knutsel-  en knuffelmiddag en het 
meehelpen met voeren, moesten ook worden gestaakt.  

 

Weer beperkt open 

Voor bezoekers gingen wij beperkt open. In augustus is pas weer gestart met het 
helpen voeren door kinderen. De educatieve ruimte bleef dicht. Reden hiervoor was 
dat deze grotere ruimte als pauze-ruimte in gebruik is genomen voor de vrijwilligers 
en vaste medewerkers. In de gewone pauzeruimte kon de 1.5 m niet gehandhaafd 
worden.    

  



Communicatie scholen 

De scholen hebben in het voorjaar als alternatief een informatieve mailing ontvangen 
met daarin o.a. educatieve filmpjes over de dieren op de boerderij. Zo zijn de pas 
geboren geitenlammetjes gefilmd en waren er korte filmpjes over eieren, kippen, 
koeien en schapen. 

Pasen 

Met Pasen was er een leuke digitale Paas-activiteit, uitgevoerd door een creatieve en 
handige vrijwilligster. Op 1e Paasdag konden kinderen live via facebook (facetime) 
paaseieren op de boerderij zoeken. De kinderen gaven online aanwijzingen waar 
naartoe te gaan om te zoeken. Dat was heel leuk. Ook konden kinderen online 
meekijken met het voeren van de dieren en vragen stellen. Voor deze laatste 
activiteit was helaas niet veel animo. Maar misschien wordt dit toch nog eens 
herhaald. 

Beperkt open 

Tussen de lockdowns door is de boerderij voor bezoekende kinderen open geweest 
op donderdag- en vrijdagochtend en op zaterdagmiddag waarbij een beperkt aantal 
bezoekers op het terrein werd toegelaten. Een paar weken voor de kerstvakantie 
namen landelijk de Coronabesmettingen af en werden er alvast voor de kerstvakantie 
educatieve activiteiten gepland. Twee dagdelen kerststukjes maken (gratis) voor 
kinderen uit de buurt en twee keer meehelpen met voeren. Door de lockdown konden 
deze activiteiten uiteindelijk niet doorgaan. 

Nieuw educatief materiaal 

Een lichtpunt in 2020 was dat wij prachtige nieuwe educatieve materialen mochten 
bestellen en algemeen materiaal.  Zo hebben wij voor de educatie een levensgroot 
kunststof modelvarken aangeschaft.  

 het varken Olivia 😊😊 



Ook kregen wij een levensgrote kunststof melkbare koe:  

 Bertha de melkbare koe 

 

De groepen 5 van de  Nellesteinschool zouden eind januari als eerste de nieuwe 
melkkoe Bertha mogen “melken” tijdens de koelessen. Helaas was er toen weer een 
tweede schoolsluiting en ging dit niet door. 

 In de speeltuin ligt Nellie de koe 

 

Verder zijn er materialen gekocht voor een nog te realiseren diersporen-speurtocht. 
Ook zijn er nieuwe peuterfietsjes aangeschaft om het terrein te verkennen.  

Het jaar 2020 was, zeker wat betreft Educatie, een heel stil jaar voor de 
Kinderboerderij. Hopelijk komt daar in 2021 verandering in. Zeker met de nieuwe 
educatieve materialen en allerlei algemene verbeteringen op de boerderij.  

Het was geen leuk jaar, maar ‘t Brinkie is in 2020 wel nog mooier geworden! 

Evelien Kuiper (Educatie Kinderboerderij ’t Brinkie) 



 


