
Activiteiten 2020  
 
De activiteiten van Stichting kinderboerderij De Vijverhof  (‘De Vijverhof’) bestaan 
voor 95 procent uit het in stand houden van de kinderboerderij annex wijkplantsoen. 
Hiervoor werkt de stichting met een team van ongeveer vijftien vrijwilligers. Deze 
vrijwilligers werken in roosterverband zeven dagen per week en 365 dagen per jaar 
aan de verzorging van alle aanwezige dieren en aan het onderhoud en de eventuele 
reparaties van de diverse stallen en afrasteringen. De Vijverhof bestrijkt ongeveer 
1,25 hectare grond en het geheel is omsloten door fraaie wandelpaden. De Vijverhof 
startte in 1982 en maakt door zijn lange geschiedenis vast deel uit van de Olster 
gemeenschap.  
 
Publiekgerichte evenementen (bijvoorbeeld schapen scheren, alpaca’s scheren,  
paaseieren zoeken, klusdagen) zijn in 2020 afgelast in verband met corona en 
coronamaatregelen. Wel heeft de stichting het initiatief genomen voor stappen in de 
richting van de realisering van een wildebloemenweide van enkele honderden 
vierkante meters op een van haar locaties, ter bevordering van de biodiversiteit. In 
het voorjaar van 2021 zal deze weide worden ingezaaid met verschillende mengsels.     
 
De Vijverhof heeft behalve aan de dagelijkse gang van zaken in 2020 in het bijzonder 
aandacht besteed aan werving van extra donateurs. Dit was nodig omdat de vaste 
inkomsten van De Vijverhof al een aantal jaren te laag zijn.  De gemeentelijke 
subsidie van ongeveer 3.500 euro dekt ongeveer veertig procent van de kosten dus 
elk jaar moet zestig procent van het budget uit andere bronnen komen. Dit zijn 
particuliere sponsorbedrijven. Of de stichting krijgt steun uit acties of incidentele 
giften. De target van 25 nieuwe donateurs in 2020 is met 37 nieuwe donateurs 
ruimschoots behaald. Bovendien zijn drie ondernemers uit het dorp toegetreden als 
sponsor.  
 
Last but not least hebben verhoogde inspanningen om zoveel mogelijk Rabobank-
leden te bewegen mee te doen aan de actie Rabo ClubSupport  voor De Vijverhof 
een goed resultaat opgeleverd.  
 
De stichting heeft in 2020 voorts extra aandacht besteed aan de werving van nieuwe 
verzorgers. Vijf dorpsgenoten van verschillend pluimage en van verschillende 
leeftijden hebben na een inwerkperiode besloten een dienst in het rooster op zich te 
nemen. Dit is van groot belang want het verzorgerteam vormt de kern van het 
bestaan en van het voortbestaan van De Vijverhof.    
 

 

 

  

   


