Jaarverslag 2020
Inleiding
Zoals bij zovele organisaties het geval was, werd het jaar 2020 ook bij de Dierenvallei vooral
gekenmerkt door de gevolgen van de coronapandemie. De maatregelen die in de
kinderboerderij zelf genomen moesten worden, maar met name ook het wegvallen (door de
schoolsluitingen) van de dagelijkse verzorging door de kinderen hadden grote invloed op de
bedrijfsvoering.
Bestuur
In de samenstelling van het bestuur kwam in 2020 geen verandering. Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Piet Keizer
Penningmeester: Roel Mulder
Beheerder: Wim Couwenberg
Externe communicatie: Willem Hekhuis
Directeur KLA4: Roelie Haarhuis
Directeur De Bongerd: Esther Dubbeld
Oudervertegenwoordiger KLA4: vacature
Oudervertegenwoordiger De Bongerd: Kim Tolboom
Esther van Vliet, administratief medewerkster van KLA4, notuleert en agendeert de
bestuursvergaderingen.
Het bestuur vergaderde één keer, op 5 februari. Daarna werden coronamaatregelen van
kracht en werden de contacten per mail en telefoon onderhouden.
Beheer
Het dagelijks toezicht op dieren en kinderen in de Dierenvallei was ook in 2020 in handen van
beheerder Wim Couwenberg (vrijwilliger) en assistent-beheerder Benjamin Eikelenboom (in
dienst van Voilà). De planning van de weekend- en vakantieverzorging is in de goede handen
van Suzanne Jeulink.

Openstelling
Het aantal bezoekers over het jaar 2020 bedroeg 1224, van wie 818 kinderen en 406
volwassenen.
Op 16 maart, aanvang van de eerste lockdown, werd de Dierenvallei per direct gesloten voor
bezoekers. In de verzorging moest, bij afwezigheid van de verzorgkinderen, worden voorzien
door de beheerder en assistent-beheerder. Op 3 juni was bezoek in Dierenvallei weer
mogelijk.
Op 15 december, de tweede lockdown, ging de Dierenvallei opnieuw dicht, in ieder geval tot
19 januari 2021.
Terrein en opstallen
In februari zijn op de hooizolder in de stal hekken geplaatst, ter bescherming van de
verzorgkinderen die hier af en toe aan het werk zijn. De aanschaf en plaatsing van de hekken
was mogelijk dankzij een ‘match’ met Afas. Overigens blijft de regel ‘Alleen met toezicht naar
boven’ voor de kinderen van kracht. De plaatsing van de hekken vloeide voort uit een in de
loop van dit jaar ingezette risico-inventarisatie en
-evaluatie (RIE). Deze was aan het eind van het
verslagjaar nog niet geheel afgerond.
Ook in februari arriveerde de vorig jaar door de
gemeente toegezegde rolcontainer, waardoor de
voor afvoer van de mest voortaan op
verantwoorde wijze kan plaatsvinden.
De Knotploeg Leusden heeft de fruitbomen
De knotploeg aan het werk
gesnoeid en de wilgentenen langs het water
geknot. Het is de bedoeling dat ze uitgroeien tot knotwilgen. Ook deze activiteit betrof een
‘match’ van de jaarlijkse Matchbeurs.
Voorts werd de natte plek bij de schuilhut in de weide bij de konijnenheuvel betegeld en
geëgaliseerd.
Dierenbestand
Het voorjaar van 2020 bracht in de Dierenvallei een explosie van nieuw leven.
- Op 26 februari vroeg in de ochtend werden, in de sneeuw, 2 lammetjes geboren van
schaap Cleopatra.
- Op 5 maart zag de drieling van geit Sam het levenslicht.
- Op vrijdag 6 maart beviel schaap Nefertiti van drie lammetjes.
- Ook op 6 maart werden 2 geitjes geboren van moeder Roosje.
De onderbouwgroepen van beide scholen kwamen op bezoek in de Dierenvallei om de jongste
dieren te bekijken. En op 11 maart waren er extra veel bezoekers voor alle jonge dieren, in
totaal die middag 50 kinderen en 25 volwassenen.
In juli verhuisden 2 bokjes en 4 geiten naar een prettig nieuw verblijf in Apeldoorn en Twello.

Op 21 augustus werden weer twee logeerkalfjes
gebracht van zorgboerderij Groot-Kootwijk in Barneveld
die de zomer in Leusden kwamen doorbrengen. Op
7 oktober zijn ze weer opgehaald.
Verdrietig nieuws was er ook. De dierenarts moest
schaap Lieke, boegbeeld van de Dierenvallei, laten
inslapen. Lieke was het oudste schaap in onze
kinderboerderij. Zij was van een speciaal ras: een
Zwitsers ras met de naam Walliser Schwarznase.
Jong leven in de Dierenvallei
Gezondheid dieren
De dierenarts is dit jaar regelmatig langs geweest ter controle en enkele malen bij ziekte. De
gezondheid van onze dieren is in het algemeen uitstekend. Bijzondere incidenten deden zich
niet voor.
In de droge en warme augustusmaand zijn de ruiten in de stal verduisterd tegen de zon.
De dieren bleken zich redelijk aan te kunnen passen aan de hoge temperaturen.
Vrijwilligers
Zonder de ouders die de weekend- en vakantieverzorging op zich nemen, zou de Dierenvallei
niet in de huidige vorm kunnen bestaan. Het bestuur is zeer erkentelijk voor hun inzet.
De betrokkenheid van de ouders bleek eens te meer toen in de lockdownperiode een extra
oproep moest worden gedaan om te helpen bij de verzorging. Zonder mankeren meldden zich
voldoende ouders aan!
Stages
De erkenning van de Dierenvallei als leerbedrijf is in
2020 voor vier jaar verlengd.
Zowel in het voorjaar als in het najaar deden
telkens twee stagiaires, studenten van Aeres in
Barneveld en van het Wellantcollege in Houten,
ervaring op in de Dierenvallei.
Hun komst moest in het voorjaar met een aantal
weken worden uitgesteld in verband met de
coronamaatregelen.
De twee logeerkalveren
We namen afscheid van student Ramon van de
Praktijkschool De Baander uit Amersfoort die mede door de werkervaring opgedaan
gedurende een lange periode in de Dierenvallei, slaagde voor zijn examen. Hij schonk de
Dierenvallei vier zwaluwnesten, die werden opgehangen aan de oostkant van de stal en die
hopelijk volgend jaar een broedplaats voor zwaluwen worden.

Website/Facebook
Op 28 februari werd een videofilm opgenomen die liet zien wat er komt kijken bij de
weekendverzorging door ouders, mede bedoeld als werving van nieuwe ouders. Het is de
bedoeling dat deze t.z.t. via YouTube te zien zal zijn.
Op de website en via de Facebookpagina werd regelmatig verslag gedaan van het wel en wee
van de dieren.
Activiteiten
● De geboortegolf van eind februari/begin maart
was aanleiding voor beschuit met muisjes. Ouders
hebben begin maart 500 beschuiten gesmeerd en
belegd en rondgebracht naar alle groepen van
beide scholen.
● Meester Bart Roozen van KLA4 stuurde in
maart, toen de coronalockdown nog vers was,
aan alle kinderen die thuis zaten een brief met
Beschuit met muisjes
de vraag of ze thuis een dier zouden kunnen
verzorgen. En of ze alvast een foto van tuin of balkon wilden sturen. Dat deden er een
heleboel. En toen werd het 1 april…
● Het jaarlijkse schaapscheerdersfeest, gepland op 13 mei, kon door de lockdown niet
doorgaan. Zonder publiek werden Cleopatra en Nefertiti daarom van hun dikke vacht
ontdaan.
● Op 18 december kreeg de Dierenvallei van beide
directeuren een cheque van € 3301,05
overhandigd. Het was de opbrengst van een
‘Tekenfund’-actie van beide scholen. De kinderen
hebben tekeningen gemaakt, en ouders en andere
familieleden konden van die tekening mokken,
placemats, kaarten etc. bestellen. De nettoBeheerder Wim Couwenberg met cheque
opbrengst van zo’n Tekenfund-actie is voor de
school, en in dit geval dus voor de Dierenvallei. Een initiatief dat het bestuur zeer op prijs
stelt. Doordat dit jaar het eindfeest niet kon doorgaan, stonden de financiën er
langzamerhand niet erg rooskleurig meer voor. Hiermee kan de Dierenvallei ook in 2021 weer
vooruit.
Vandalisme
Enkele malen was er overlast van opgeschoten tieners die over de hekken klommen en zich
vermaakten in de Dierenvallei. Naar aanleiding hiervan is de Dierenvallei structureel
opgenomen in het controleschema van de politie.

Financieel verslag 2020

2020
Ouderbijdrage
€ 3.000,00
Actie scholen
€ 3.354,05
Vrienden, sponsors en acties € 311,10
Verkoop dieren
€ 80,00
Dierenvalleidag t.g.v. scholen

2019
€ 3.000,00
€ 10.268,90
€ 1.426,05
€
-/ € 5.000,00
-

T.l.v. eigen vermogen
Totaal

€ 1.766,75
€ 8.511,90

€ 860,20
€ 12.574,15

Eigen Vermogen

€ 3.949,05

€ 5.715,80

Voeding en verzorging dieren
Medische kosten
Bouw & onderhoud
Registratie/aankoop dieren
Afval
Reserve groot onderhoud
Diversen

Voor de verslagen van voorgaande jaren klik op het jaartal
2019

2018

2017

2016

2015

2020
€ 2.752,20
€ 1.428,72
€ 2.850,70
€ 795,89
€ 355,80
€
€ 328,59

2019
€ 2.961,03
€ 1.750,53
€ 4.135,93
€ 531,65
€
€ 750,00
€ 426,01

€ 8.511,90

€ 12.574,15

