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Voorwoord 
 

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de Stichting Dierenweide Harderwijk. 
Ook dit jaar hebben we weer met alle vrijwilligers ons uiterste best gedaan om de 
Dierenweide aantrekkelijk te houden voor het publiek. 
 
Het afgelopen jaar zijn we weer gastheer/gastvrouw geweest met naar omstandigheden een 
redelijk aantal bezoekers. 
Dit jaar hebben we helaas weinig (door Covid-19) met ander organisaties kunnen 
samenwerken en zijn onze vaste evenementen ook niet doorgegaan. Wel blijven er evenals 
andere jaren, zorgen om het tekort aan vrijwilligers. 
Het vervult ons, als groepje vrijwilligers, met trots om te zien wat we hebben bereikt en 
welke plaats we hebben ingenomen in de Harderwijkse samenleving.  
Hoewel de Dierenweide wordt gerund door uitsluitend vrijwilligers zijn we ambitieus genoeg 
om te willen concurreren met professionele kinderboerderijen.  

 

 

Algemeen 
 

De Stichting Dierenweide Harderwijk heeft ten doel: 

• De verhouding tussen mens en dier te bevorderen; 

• Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste 
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

De Dierenweide staat midden in de maatschappij hetgeen onder meer blijkt uit een 

opsomming van de “ketenpartners” waar de Dierenweide het afgelopen jaar mee heeft 

samengewerkt. 

• Vele (basis) scholen uit Harderwijk en omgeving 

• NME (Natuur en Milieu Educatie) de “Hortus” 

• ZMLK “de Lelie” (school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen) 

• Wecycle (non-profitorganisatie voor recycling afgedankte elektrische apparaten en 
energiezuinige lampen) 
 
 

  



 
 

Bestuur 
 

Bianca Petersen  voorzitster  

Wim Lobensteijn  vicevoorzitter 

Ali de Ruiter   secretariaat en hoofd dierenverzorging 

Erwin Petersen   penningmeester 

Adriënne van de Laak  algemeen bestuurslid 

 

Vrijwilligers 

De Stichting Dierenweide Harderwijk bestaat uit ruim 40 vrijwilligers (hoofd- en 
jeugdverzorgers), welke samen ongeveer 150 uur per week werken voor de Stichting 
Dierenweide Harderwijk.   
Met name het aantal hoofdverzorgers blijft nog steeds een pijnpunt. 
In 2020 is er helaas weer een hoofdverzorger gestopt (i.v.m. verhuizing) maar gelukkig 
hebben we dit jaar wel 5 nieuwe hoofdverzorgers mogen verwelkomen, ook waren er nog 2 
mensen die we wel ingewerkt hebben, maar die uiteindelijk hebben besloten om geen 
vrijwilliger te worden bij de Dierenweide. Begin 2020 hadden we 25 volwassen vrijwilligers 
en eind 2020 hadden we er 29, gelukkig een toename maar eigenlijk nog steeds te weining. 
Bij de jeugdverzorgers is het verloop door diverse redenen jaarlijks wat groter.  

Aantal bezoekers 
 
Zoals begrijpelijk hebben we dit jaar veel minder bezoekers gehad als andere jaren, doordat 
we veel gesloten waren voor publiek door de COVID-19 maatregelen. Toch zien we wel dat 
er nog vele bezoekers die “gewoon” aan het hek staan om de dieren te bekijken. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Adopteurs en Donateurs 
 

De Stichting Dierenweide kent ongeveer 160 donateurs (dit zijn er weer fors minder dan 
vorig jaar en helaas hebben we nog niets gevonden om deze trend om te buigen) en 60 
adopteurs  
De schapen, geiten, konijnen, cavia’s en andere dieren worden voor een vast bedrag per half 
jaar geadopteerd. In het algemeen zijn de adopteurs particulieren. 
De diverse kippenrennen en ook volières worden in het algemeen geadopteerd door 
bedrijven. Deze bedrijven betalen een vast bedrag per jaar. Als tegenprestatie wordt er een 
bord met de naam van het bedrijf in het betreffende kippenhok c.q. de volière opgehangen. 

 
Inkomsten donateurs € 2600,00 
Inkomsten adopteurs € 1574,00 

Giften 
 

In 2020 heeft Stichting Dierenweide Harderwijk de volgende giften ontvangen: 
- Giften particulieren € 141,00 
- Giften van bedrijven € 300,00. 

  



Vergaderingen 
 

De standaard aantallen vergaderingen en openingstijden: 
Het bestuur vergadert 10 x per jaar. 
De Dierenweide vergadert 10 x per jaar met alle vrijwilligers.  
Iedere eerste vrijdag van de maand m.u.v. de maanden juli en augustus. 
 
Wederom door COVID-19 waren er dit jaar echter bijna geen vergaderingen, dat is wel 
vervelend omdat daardoor de contact momenten met het bestuur en de overige vrijwilligers 
erg beperkt is. 

 
Openingstijden 

 
Zondag  14:00-15:00 uur   
Maandag  16:00-17:00 uur 
Dinsdag  16:00-17:00 uur 
Woensdag 14:00-15:00 uur 
Donderdag gesloten (i.v.m. tekort aan vrijwilligers) 
Vrijdag  15:00-16:00 uur 
Zaterdag   09:00-12:00 uur  
 

Bezoekers zijn altijd welkom, maar tijdens de openingstijden kan men ook in het 
hoofdgebouw naar de cavia’s, de bijen en de wandelende takken kijken. Ook is het dan 
mogelijk op de ‘1e weide’ tussen de dieren te lopen en eventueel een schaap/geit te 
knuffelen. 
Buiten de openingstijden zijn bezoekers natuurlijk ook welkom, maar zijn bovenstaande 
mogelijkheden niet aanwezig. 

 

Maatschappelijke stagiaires 
 
Geen stagiaires dit jaar 
 

Wecycle 

 
Vanaf 2015 is de Dierenweide inzamelpartner van “Wecycle”. Hiermee dragen wij mede zorg 
voor een verantwoorde afvoer en optimale recycling van afgedankte elektrische apparaten.  

Samenwerking 
 

Het wordt saai, maar ook de samenwerking met andere organisaties zijn dit jaar door COVID-

19 op een laag pitje beland. 

 



 

Dierziektes 

Vogelgriep 
En alsof COVID-19 voor ons nog niet lastig genoeg was, moesten we vanaf 22 oktober onze 

kippen en eenden die buiten op de weides lopen weer gaan ophokken i.v.m. de hoog 

pathogene variant van de vogelgriep. 

 

Certificeringen 

We zijn trots te kunnen melden dat we ook in 2020 aan de volgende certificeringen hebben 
voldaan: 
 

• Keurmerk Zoönosen verantwoord bedrijf 

• CAE-vrij Certificering 

• CL-vrij Certificering 

• Zwoegerziekte-vrij Certificering 

Onze actiedagen 
 

Schaapscheerdersfeest 
Niet doorgegaan i.v.m. Covid-19 
 

Rommelmarkt 
Niet doorgegaan i.v.m. Covid-19 
 

Klus-dag 
Niet doorgegaan i.v.m. Covid-19 
 

Dierendagfeest 
Niet doorgegaan i.v.m. Covid-19 
 

Jeugd-dag 
Niet doorgegaan i.v.m. Covid-19 
  



Verbeteringen aan de Dierenweide (binnen en buiten) 
 
Mede door COVID-19 ook geen verbeteringen gedaan, alleen het nodige onderhoud. 

Vandalisme/overlast. 
 

Dit jaar hebben wij helaas wel weer te maken gehad met vandalisme. In oktober werden er 3 

buitenhekken vernield, deze hebben we moeten laten vervangen, overlast door alcoholisten 

en blowende/lachgas gebruikende jeugd blijft helaas wel, de overlast bestaat dan wel 

hoofdzakelijk uit de rotzooi die deze personen achterlaten.  

Zorgen om vrijwilligers 
 

We blijven via ‘de Bobbe’ (ons halfjaarlijks informatie blad) en via ‘mond-op-mond reclame’ 
op zoek naar nieuwe vrijwilligers en gelukkig hebben we dit jaar weer nieuwe vrijwilligers als 
dierverzorger mogen verwelkomen. 
 
Helaas is het nog steeds zo dat mensen af en toe extra diensten moeten draaien om het 
geheel nog te kunnen verzorgen. Dit is uiteraard niet de bedoeling. Het moet vrijwillig zijn en 
nu werd het een beetje verplicht want de dieren moesten immers verzorgd worden. 
 
Op de Dierenweide geldt het motto:  
Het is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend. 
 
 We moeten dus ook in het nieuwe jaar weer actief op zoek naar nieuwe vrijwilligers.  

 

Toekomst 
Wat 2021 gaat brengen hangt natuurlijk erg af van COVID-19 en de vogelgriep, wat we wel 

weten is dat zalencentrum De Roef in 2021 gesloopt gaat worden. Dit zal direct invloed 

hebben op ons gebouw (omdat de gebouwen aan elkaar vastzitten). We zijn benieuwd hoe 

dit opgelost gaat worden. We hebben er wel vertrouwen in dat dit goed geregeld gaat 

worden, maar het blijft toch een punt van aandacht.  


