Over de kinderboerderij
Beleven, spelen en leren
Stichting Kinderboerderij "De Naoberhoeve" is opgericht op 10 december 1980, toen nog onder
de naam "Het Wildhofje”. De kinderboerderij is in die jaren telkens vernieuwd.
Onze missie is in al die jaren gelijk gebleven:
•

Verantwoordelijk voor de verzorging van de dieren en het onderhoud van de gebouwen
en het terrein.

•

Een plek waar kinderen en hun (groot)ouders kennismaken met dieren en kunnen
spelen met elkaar.

•

Een verrijking willen zijn voor alle inwoners op Erica en op die manier een bijdrage
leveren aan de leefbaarheid van het dorp.

Drinken
Tijdens de openingstijden van de kinderboerderij wordt er voor een klein prijsje: ranja, warme
chocolademelk, koffie en thee geschonken. In de zomer is er ijs verkrijgbaar.

Volop jonge dieren
Op het erf vindt u vele soorten dieren. Konijnen en cavia’s, maar ook pony’s, schapen, geiten,
kippen, eenden, kalkoenen en damherten. Op de boerderij kunnen kinderen rondlopen en dieren
aaien. In het voorjaar zijn er volop jonge dieren, zoals kuikentjes, konijntjes en lammetjes.

Heerlijk spelen
In de speeltuin kunnende kinderen klauteren, klimmen, schommelen en met zand spelen. Overal
staan bankjes waar (groot)ouders kunnen toekijken. Om het erf staat een stevig hekwerk. Zo
kunnen kinderen veilig spelen.

Volop activiteiten of wil je graag je verjaardag vieren?
Ook hiervoor kunt u op de kinderboerderij terecht. Er zijn verschillende mogelijkheden zoals:
kinderfeestje, boeren- en/of boerinnen feestje of een familiefeest. Het kan allemaal op de
kinderboerderij. Daarnaast worden er veel activiteiten georganiseerd zoals creatieve workshops
voor kinderen. Ook scholen, kinderopvang en BSO kunnen op de kinderboerderij terecht voor
een schoolreisje of educatieve activiteiten.

Leer over de natuur en dieren
De kinderboerderij is niet alleen leuk, maar ook leerzaam. Verspreid over het erf staan
informatieborden over de dieren. Daarnaast is er een speurtocht aanwezig voor verschillende
leeftijds-categorieën en voor vragen kan je terecht bij de dierverzorger. Verder organiseren we

met de Bredeschool activiteiten voor een lage prijs en in overleg kunnen we een educatieve les
verzorgen, zie tab-blad activiteiten.

Iedereen is welkom
Jong of oud, uit Erica of waar ook vandaan…. Iedereen is bij ons van harte welkom. De entree is
gratis, maar een vrijwillige bijdrage is zeer welkom. Wie fan is, kan ons steunen door donateur,
sponsor of vrijwilliger te worden. Wij ontmoeten u graag op de kinderboerderij!

Medewerkers en vrijwilligers
De kinderboerderij heeft twee beheerders die fulltime worden bijgestaan door een aantal vaste
vrijwilligers en er zijn ook regelmatig stagiaires. Onze beheerders kunnen regelmatig extra
handen gebruiken en nieuwe vrijwilligers zijn dan ook altijd welkom.

Klachten- en verbetervoorstellen
Voor klachten en/of ideeën voor verbetering kunt u mailen naar bestuur@naoberhoeve-erica.nl
of voel je vrij te spreken met één van onze medewerkers.

Bestuur
De kinderboerderij is een stichting met een bestuur. Het bestuur bestaat uit de voorzitter,
penningmeester en een algemeen bestuurslid. Zij zorgen voor de financiën, contacten met de
gemeente en andere instanties, toekomstplannen en alles wat er verder bij komt kijken om de
kinderboerderij te behouden. De samenstelling van het bestuur, het beleidsplan en de
jaarrekening zijn hier (link naar contact) te vinden.

Beleidsplan
In dit beleidsplan zijn onder meer opgenomen: doelstelling, missie en visie, vrijwilligers en de
algemene bedrijfsinformatie.

