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Van de redactie 
Het is weer een beetje leuker geworden op de 
kinderboerderij! Er zijn weer (een maximum aantal) 
bezoekers toegelaten en dat geeft meteen weer 
leven en gezelligheid. Dat hebben we erg gemist. 
Het is fijn te merken dat er nog genoeg mensen zijn 
die ons weten te vinden. Het was zo vreemd om de 
eerste dag dat we weer beperkt open waren 
mensen rond te zien lopen, tussen de geiten en de 
kippen en in de speeltuin! Maar leuke gesprekjes en 
contacten ontstonden meteen weer 
De Kasteelkinderboerderij is voorlopig ´s middags 
tussen 14.00-16.00 uur geopend voor bezoekers. 
Het blijkt wel nodig te zijn om iemand bij de poort te 
hebben die mensen ontvangt en wat uitlegt. Dat 
maakt het wat lastig om meer openingsuren te 
hebben. Houdt voorlopig wel Facebook en de 
website in de gaten voor evt veranderende 
openingstijden / gesloten zijn in de zomervakantie. 
Binnenkort wordt de website van de kinderboerderij 
vervangen door een website voor het hele 
landgoed. We houden jullie op de hoogte. 
Een fijne zomer in ieder geval allemaal! 
 
 

 
 
Loopeenden lopen weg 
Onze witte eend Indah is helaas overleden, Yuda en 
Kahar waren nog over. Het is altijd een feest (maar 
niet heus) eind vd dag om ze op te hokken. Ze 
moeten s nachts binnen zitten vanwege vos en 
marter gevaar. Vooral in de zomer willen ze niet 
meer naar binnen savonds, dan zwemmen ze lekker 

in de sloot en moeten we vaak halsbrekende toeren 
in en naast de sloot uithalen om ze naar binnen te 
krijgen. Ze weten goed allemaal wat de bedoeling is 
maar hebben dan gewoon geen zin. Tja, neem t ze 
maar eens kwalijk… We hebben ze nu verhuisd 
naar iemand die veel loopeenden heeft, een groot 
terrein en twee vijvers. Daar zullen ze het goed 
hebben. Veel bezoekers zagen hen niet omdat ze 
heel vaak in de sloot of ergens in het water in het 
landgoed zaten. Maar we missen ze toch wel, die 
grappige beestjes. 
 

 
 
 
Lui leventje? 

Ruben de boerderij kat had waarschijnlijk last van 
een allergie. Hij krabde en beet zijn huid een beetje 
open. Na verschillenden kuren en ander soort voer, 
lijkt het nu rustiger te gaan met hem. Zijn huid ziet 
er een stuk beter uit en hij bijt niet meer. Goed zo 
Ruben! 
 
De kinderboerderij is zo geliefd maar waarom is 
er dan bezorgdheid? 

Kasteel Kinderboerderij in het Landgoed in Geldrop 
is elke dag gratis toegankelijk en je kunt er fijn 
dieren aaien, koffie drinken en spelen. Dat is waar 
veel mensen als eerste aan denken. Dat klopt 
helemaal maar er is nog zoveel meer! 
Wist je bijvoorbeeld dat er bij de kinderboerderij 
ruim 60.000 bezoekers per jaar komen en dat er 80 
vrijwilligers werken? Het feit dat er dit jaar 18 jubilea 
te vieren zijn zegt wel iets over de sfeer waarin 
mensen werken. 



 
Van de 80 vrijwilligers zijn er dit jaar 5 die er al 20 
jaar of langer (25 jaar) een dagdeel of meer 
doorbrengen. 
 

 
 
Dat is best een prestatie want het is niet altijd 
makkelijk om in weer en wind, elke dag weer, 
dezelfde hokken schoon te maken, weer nieuwe 
keutels van de ezels op te scheppen of steeds als je 
net zit in je pauze de telefoon gaat terwijl je net je 
boterham eindelijk kunt eten. Soms heb je net de 
vloer gedweild en dan komen ze weer binnen met 
hun modder-schoenen, kun je weer beginnen! Wat 
dacht je daarnaast dat je met zoveel verschillende 
mensen, met allemaal hun eigenaardigheden, 
samen moet werken in deze prettig gestoorde 
chaos? Dat is meestal heel erg leuk en gezellig 
maar soms ook best vermoeiend. Dat heeft er deels 
mee te maken dat iedereen zijn structuur vast moet 
houden om goed te kunnen functioneren. Echter 
doordat er geregeld mensen uitvallen door onder 
andere (psychische of lichamelijke) problemen komt 
er voor jou dan weer een andere structuur en dat is 
vaak best lastig. Toch wordt het meestal met veel 
liefde en plezier gedaan door iedereen. 
Dagbesteding is een belangrijk onderdeel van deze 
kinderboerderij: menig vrijwilliger heeft hier een 
tijdje gewerkt met meer of minder aansturing en een 
sociaal leven opgebouwd met andere vrijwilligers 
om daarna weer door te stromen naar een betaalde 
baan of om een studie te gaan volgen. 
Kasteel Kinderboerderij is dan ook best trots op 
iedereen hier en heel erg blij met de vaste oude 
kern van vrijwilligers.  
Terugkijkend op de toestand in de wereld de 
afgelopen tijd klagen we niet maar het is wel 
spannend hoe de kinderboerderij hier doorheen 
komt. We zijn heel blij dat er op een gegeven 
moment weer wat ruimte kwam om bezoekers te 
ontvangen want daar doen we het ook voor maar 
we zijn wel bezorgd over de toekomst. De 
inkomsten zijn voor het hele landgoed sterk terug 
gelopen en dat is zorgelijk. Een groot deel van de 
inkomsten voor de kinderboerderij wordt ontvangen 
tijdens grote activiteiten zoals het paasfeest en het 
schaapscheren maar die vielen allemaal weg dit  

 
seizoen. Ook de knuffeldienst kan nog steeds niet 
op pad. Deze activiteit waarbij er konijnen en cavia’s  
meegenomen worden naar verpleeghuizen, scholen 
en andere instellingen leverde een aanzienlijk deel 
van de inkomsten op maar ligt nu nog steeds stil. 
Geld uit pensiondieren-opvang die we beperkt 
hebben was ook meegenomen, maar ook daarvan 
waren er veel afzeggingen. Gelukkig krijgen we een 
subsidiebedrag van de gemeente maar we zijn bang 
dat dit deels weg valt omdat de gemeente, zeker nu, 
moet kiezen waar ze geld in gaan investeren. De 
WMO gelden zijn bij hen ook snel op. Lastig is dat 
de vrijwilligers die via een instelling bij de boerderij 
komen nooit een vergoeding meebrengen terwijl het 
wel hun dagbesteding is en er ook enige 
begeleiding en aansturing plaatsvindt door de 
beheerders van de boerderij. Een lastig 
spanningsveld waar we tot nu toe niet goed 
uitkomen. 
Ook de verbouwingsplannen waarmee we onze 
toekomst ivm de wettelijke eisen konden 
veiligstellen liggen nu stil. We weten niet of het nu 
gaat lukken om hiervoor sponsoren of geld te 
vinden. De basisplannen zijn wel klaar. 
Bezoekers kunnen ons een beetje helpen door 
financieel een dier te adopteren of vriend te worden 
en ons op die manier te steunen. Ook helpt het als 
je iets uit ons winkeltje koopt en niet je zelf 
meegebracht eten hier nuttigt of een bijdrage in de 
donatiebox doet. Groepen kunnen binnenkort weer 
een opdrachtentocht doen voor een klein bedrag en 
tzt kunnen er weer kinderfeestjes plaatsvinden. 
Kortom: we zijn zeker niet de enigen die het 
financieel lastig hebben maar het is wel een reële 
reden tot bezorgdheid. Dat werpt een schaduw over 
deze zo ontzettend waardevolle en fijne plek in 
Geldrop-Mierlo. Kasteel Kinderboerderij bestaat al 
34 jaar en we hopen toch echt nog lang een fijne 
recreatie, educatieve- en beschermde werk plek te 
mogen blijven voor iedereen in de regio, als 
bezoeker of als vrijwilliger! Op dit moment is de 
boerderij nog beperkt open maar hopelijk kunnen 
we in augustus ‘s morgens ook weer bezoekers 
ontvangen. Tot ziens! 
 

 


