
 

 

 

   

Jaarverslag van de Stichting Stadsboerderij Wageningen 2020 

 

Helaas moeten wij vaststellen dat het verslagjaar 2020 voor een groot gedeelte van het jaar gebukt ging 

onder de coronabeperkende maatregelen. 

Vanaf 14 maart 2020 t/m 13 juli 2020 konden de cliënten van ’s Heerenloo  de dieren niet meer verzorgen 

en het terrein van de Stadsboerderij onderhouden. 

Het verzorgen van de dieren werd tijdens de werkdagen aan het begin van de dag door de begeleiders 

van ’s Heerenloo uitgevoerd en aan het einde van de werkdagen en in de weekenden werd dit tot volle 

tevredenheid van het stichtingsbestuur door de vrijwilligers opgepakt. 

In verband met de coronabeperkende maatregelen was de Stadsboerderij voor een groot gedeelte van 

het verslagjaar gesloten voor de bezoekers. 

Na een oproep via de website en de vacaturebank van het Vrijwilligerscentrum Wageningen hebben  een 

aantal vrijwilligers zich aangemeld om o.a. tijdens de weekenden de dieren te verzorgen en voor zover dit 

mogelijk was ook als gastvrouw of gastheer voor de bezoekers op te treden. 

Het Stichtingsbestuur kwam in het verslagjaar 12 maal bijeen. Aan de orde kwamen o.a. 

fondswerving,  het dierenbestand, kinderactiviteiten en PR zaken. 

Op 5 juni 2020  werd dhr. Dennis Gudden door het Stichtingsbestuur benoemd als vicevoorzitter 

van de Stichting Stadsboerderij Wageningen. Daarnaast behartigt hij de PR zaken en maakt 

tevens deel uit van de commissie die de kinderactiviteiten organiseert.  

De website www.stadboerderijwageningen.nl werd verder uitgebreid en op facebook kwamen 

met enige regelmaat de diverse gebeurtenissen onder de aandacht.  

Het Stichtingsbestuur had regelmatig contact met de begeleiders van de Kinderboerderij De 

Proosdij, waarbij het dierenbestand en onderhoudszaken van de Stadsboerderij aan de orde 

kwamen.  

http://www.stadboerderijwageningen.nl/


 

 

Het Stichtingsbestuur ontving vanaf 1 januari 2020 van de Belastingdienst de ANBI status 

waardoor o.a. de Vrienden van de Stadsboerderij hun donatie aan de Stichting Stadsboerderij 

fiscaal kunnen aftrekken. 

De knuffelhoek werd uitgebreid met een tweetal doorkijkstellingen en een tweetal eilanden 

waar kleine dieren zoals caviá’s, degoe’s, dwerghamsters, kleurmuizen, gerbils seramakipjes en 

ratjes in verblijven. De aanschaf hiervan werd mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage 

vanuit het Initiatievenfonds. Het aquarium werd geschonken door Pieter Pauw 

Een financiële bijdrage vanuit het Initiatievenfonds werd ook geleverd voor de aankoop van een 

tweetal Falabella’s.  Door de vrijwilligers werd in het weekend met de Falabella’s gewandeld. 

Naast de donaties die door de Vrienden van de Stadsboerderij werden ontvangen, mocht het 

Stichtingsbestuur incidentele bijdragen ontvangen van enkele instellingen, bedrijven en privé 

personen. Doordat de Stadsboerderij voor bezoekers voor een groot gedeelte van het verslagjaar 

gesloten was, werden er minder donaties van de bezoekers ontvangen. 

Het Stichtingsbestuur voerde o.a. gesprekken met de werkgroep “Aan de slag met de 

Binnenstad” in  om meer exposure voor de Stadsboerderij te geven, met vertegenwoordigers van 

Het Groene Wiel om milieu- en natuureducatie te geven aan de leerlingen van de basisscholen 

en met vertegenwoordigers van Opella om het Grand Café Torkdael te betrekken bij de 

kinderactiviteiten 

Op  zondag 16 augustus 2020 vond er een bijeenkomst met de vrijwilligers plaats, waarbij o.a. de 

volgende onderwerpen aan de orde kwamen. Evaluatie periode vanaf december 2019 werd als 

positie ervaren, instellen van een groepsapp, samenstellen van de commissie die de 

kinderactiviteiten gaat organiseren en het wandelen met de Falabella’s. 

Er konden door de corona beperkende maatregelen maar twee kinderactiviteiten georganiseerd 

worden. Op 4 oktober 2020 tijdens Wereld dierendag hebben de kinderen o.a. pinda’s geregen, , 

tekeningen gemaakt , koekjes gebakken.  Eind november was er een activiteit om kleurplaten in 

te kleuren, bouwplaten waar een schoen uitgeknipt kon worden, om deze vervolgens in de 

knuffelruimte te plaatsen waar een attentie van Sinterklaas in gedaan werd.   

Vastgesteld mag worden dat de sociale contacten met de buurtbewoners door het 

Stichtingsbestuur als positief worden ervaren.  

Het Stichtingsbestuur bedankt de begeleiding, cliënten van ’s Heerenloo en de vrijwilligers voor 

het vele werk wat zij in het verslagjaar 2020 met grote passie voor de dieren hebben gedaan. 
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