
 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

                                                                                                             

Jaarverslag van de Stichting Stadsboerderij Wageningen 2021 

Evenals in het verslagjaar 2020 ging de Stadsboerderij gebukt onder de 

coronabeperkende maatregelen.                                                                               

Dit betekende dat de cliënten van ’s Heerenloo tijdens de werkdagen een deel 

van het jaar,  de dieren niet konden verzorgen en om het terrein van de 

Stadsboerderij te onderhouden.                                                                                                                             

De begeleiders van ’s Heerenloo en de vrijwilligers hebben een belangrijke 

bijdrage geleverd om de dieren, tijdens de corona beperkende maatregelen, te 

blijven verzorgen. Daarnaast konden we geen bezoekers, waaronder vele 

kinderen, niet tot de Stadsboerderij toelaten. 

Het Stichtingsbestuur kwam in het verslagjaar twaalf maal bijeen. Aan de orde 

kwamen o.a. de fondswerving, dierenbestand, kinderactiviteiten en PR zaken. 

Tijdens de weekenden hebben een vijf en twintigtal vrijwilligers de dieren 

verzorgd en voor zover dit mogelijk was als gastvrouw of gastheer voor de 

bezoekers opgetreden.                                                                                                           

Er vonden enkele mutaties plaats maar door een oproep via de website en de 

vacaturebank van het Vrijwilligerscentrum Wageningen mochten we nieuwe 

vrijwilligers welkom heten. 

Een activiteitencommissie bestaande uit de vrijwilligers werd samengesteld, die 

in de periodes dat de Stadsboerderij voor bezoekers was opengesteld  o.a. een 

teken- en schilderwedstrijd organiseerde, op dierendag konden de kinderen de 

hele dag pindaslingers, zaadbollen en andere lekkernijen voor de vogels maken.  

 



Op zondag 12 september 2021 vond de bijeenkomst met de vrijwilligers plaats 

waarbij het dierenwelzijn, weekend rooster en de kinderactiviteiten centraal 

stonden. 

Via de website www.stadsboerderijwageningen.nl  en facebook  kwamen  met 

enige regelmaat de diverse activiteiten onder de aandacht.  

 De nieuwsbrief ten behoeve van de “Vrienden van de Stadsboerderij”, 

“Sponsoren” en “Vrijwilligers” kwam tweemaal uit. 

Op 1 september 2021 was het Stichtingsbestuur gastheer voor de bijeenkomst 

van de Wageningse Ondernemers (WOC). 

Medewerking werd verleend om de Stadsboerderij in de route van de 

Monumentendag op 12 september 2021 op te nemen 

Het dierenbestand had de nodige aandacht. In de knuffelruimte kwamen naast 

de konijnen, cavia’s en hamsters ook kleurmuizen en degoe’s  en er werd een 

groot aquarium beschikbaar gesteld.                                                                            

In de volières werd het vogelbestand uitgebreid en er kwamen goudfazanten 

en serama kippen bij.                                                                                                            

Er werden een bokje (Torck) en een ram (Spike) geboren, die afkomstig waren 

van de bergschaap Heidi en de landgeit Jantina.                                                             

Helaas hebben we na een korte periode, wegens gedragsproblemen, afstand 

moeten doen van de twee falabella’s. 

Beide grasweiden werden geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid. 

Een klimtoestel voor de geiten kon worden gekocht doordat Achmea dit 

financieel mogelijk maakte. 

Met de begeleiders van ’s Heerenloo en de vertegenwoordigers van het Groene 

Wiel vonden gesprekken plaats, om ten behoeve de basisschool leerlingen uit 

de groepen 1, 2 en 3 met opdrachten te gaan werken, die betrekking hebben 

o.a. het verzorgen van dieren, de bouw van het dier en de emoties van dieren. 

Naast de donaties die door de Vrienden van de Stadsboerderij werden 

ontvangen, mocht het Stichtingsbestuur een subsidie van de gemeente 

Wageningen , sponsorbijdragen van bedrijven en incidentele bijdragen 

ontvangen van instellingen en privé personen.                                                            

Doordat de Stadsboerderij voor bezoekers, voor een deel van het verslagjaar, 

gesloten was, werden er minder donaties ontvangen.  Zonder de ontvangen 

financiële bijdragen waren wij niet in staat geweest om de exploitatie van de 

http://www.stadsboerderijwageningen.nl/


Stadsboerderij te runnen. Wij bedanken dan ook alle gevers voor hun financiële 

bijdrage. 

De sociale contacten met de buurtbewoners waren evenals voorgaande jaren 

positief en het Stichtingsbestuur is hen hiervoor zeer erkentelijk. 

Het Stichtingsbestuur bedankt de begeleiding en cliënten van ’s Heerenloo en 

de vrijwilligers  die met veel toewijding en passie  het werk bij de 

Stadsboerderij in het verslagjaar 2021 hebben uitgevoerd. 

 

Wageningen, 14 april 2022 

 

Stichtingsbestuur Stadsboerderij Wageningen, 

Jan Bakker - voorzitter, Dennis Gudden - vicevoorzitter,                                                     

Cor Giesen - secretaris/penningmeester en Henk van der Linden - bestuurslid  

 

 

 

  

 


