
 

 

 

 

Jaarverslag 2021 

 

 

Inleiding 

Een groot deel van het jaar 2021 stond ook voor de Dierenvallei in het teken van de 

lockdowns en andere coronagerelateerde maatregelen. Door het geruime tijd ontbreken van 

(verzorg)kinderen van de scholen moest een groot beroep worden gedaan op de ouders. Het 

niet doorgaan van het jaarlijkse eindfeest (de vroegere Dierenweidedag) had ingrijpende 

financiële consequenties.  

 

Bestuur 

Het bestuur bestond ultimo 2021 uit:  

Voorzitter: Piet Keizer  

Penningmeester: Roel Mulder  

Beheerder: Wim Couwenberg  

Externe communicatie: Willem Hekhuis  

Leekracht KLA4: Jos Walter 

Directie Atria: Esther Dubbeld 

Oudervertegenwoordiger KLA4: vacature 

Oudervertegenwoordiger De Bongerd: Kim Tolboom  

 

Esther van Vliet, administratief medewerkster KLA4, notuleert en agendeert de 

bestuursvergaderingen. 

Als gevolg van de beperkingen door de coronamaatregelen vond slechts één 

bestuursvergadering plaats, in oktober. Voor het overige werden de contacten per mail en 

telefoon onderhouden. 

 

Beheer 

Het dagelijks toezicht op dieren en kinderen in de Dierenvallei was ook in 2021 in handen van 

beheerder Wim Couwenberg (vrijwilliger). Sinds januari van het verslagjaar wordt hij 

bijgestaan door vrijwilligster Irene de Moree als assistent-beheerder. Benjamin Eikelenboom 

(conciërge van de scholen, in dienst van Voilà) was langdurig afwezig wegens ziekte en nam 

ontslag. Hij werd per 1 december 2021 opgevolgd door Pascal van Hamersveld. 

De planning van de weekend- en vakantieverzorging was opnieuw in de goede handen van 

Suzanne Jeulink. 

 



De biggetjes voor het eerst buiten 

Openstelling 

Het aantal bezoekers over het jaar 2021 bedroeg 1188, van wie 741 kinderen en 447 

volwassenen. Ook dit jaar moest de Dierenvallei een aantal weken gesloten blijven voor 

bezoek wegens pandemiemaatregelen. 

 

 Terrein en opstallen 

● De konijnenheuvel vroeg opnieuw bijzondere aandacht wat onderhoud betreft. Door de 

graafactiviteiten van de bewoners was enkele malen een flinke zandsuppletie nodig. 

● De duiventil kreeg een opknapbeurt: behandeld met houtrotvloeistof en daarna geschuurd 

en gelakt. 

● In verband met de aanstaande bevalling van varken Vorkie werd een webcam aangeschaft 

en in de stal geïnstalleerd. 

● Er werd gaas aangebracht tegen bomen om het aanvreten door de geiten tegen te gaan. 

● Het varkenshok in de stal werd vergroot en voorzien van een nieuwe, roestvrijstalen trog. 

● Wegens overlast van ongedierte werden muizen- en rattenvallen geplaatst; muizengaten 

dichtgesmeerd met betonmortel. 

● Er kwam een nieuw dak op het kippenhok. 

 

Dierenbestand 

De gebeurtenis van het jaar was de geboorte van 5 nakomelingen van de kunekune-varkens 

Vorkie en Porkie. Op 4 maart begon Vorkie in de tot kraamkamer ingerichte stal 

voorbereidingen te maken voor de bevalling. Om 

18.30 uur kwam het eerste biggetje, om 19 uur het 

tweede. ’s Nachts kwamen er nog 3 biggetjes bij. 

De biggen waren gezond en groeiden voorspoedig. 

Alle leerlingen van De Bongerd en KLA4 kwamen, 

op afspraak, kijken naar de biggetjes. Twee van de 

vijf vonden in juni een nieuwe eigenaar. 

Op 9 juni kwamen de kalfjes Paulina 136 en Kokkie 

56 uit Barneveld naar Dierenvallei voor een 

zomerse logeerpartij. Op 29 september gingen ze,  

blakend van gezondheid, weer terug naar de zorgboerderij Groot-Kootwijk. 

Eind juli deed ram Appie zijn intrede in de Dierenvallei. Na een periode van gewenning mocht 

hij half oktober in dezelfde weide als de overige schapen en gaat hij hopelijk voor nageslacht 

zorgen. 

Leven en dood liggen in een omgeving met zoveel dieren dicht bij elkaar. Er werden konijnen 

geboren, er kropen kuikens uit het ei, er gingen konijnen en kippen dood.  Spijtig was het 

laten inslapen van geitje Julia door de dierenarts, noodzakelijk door een pijnlijke infectie die 

niet te bestrijden bleek. 

Ook dit jaar is de dierenarts regelmatig langs geweest ter controle en enkele malen bij ziekte. 

De gezondheid van onze dieren is in het algemeen uitstekend.  

 

 

 



Vrijwilligers 

Zonder de ouders die de weekend- en vakantieverzorging op zich nemen, zou de Dierenvallei 

niet in de huidige vorm kunnen bestaan. Opnieuw moest dit jaar een extra beroep op hen 

worden gedaan bij afwezigheid van de schoolkinderen in de lockdownperioden. Het bestuur is 

de ouders zeer erkentelijk voor hun inzet. 

 

Stages 

Ook dit jaar waren er in voor- (één) en najaar (drie) stagiaires te vinden in de Dierenvallei. Ze 

kwamen van de mbo-opleidingen van Aeres uit Barneveld en van praktijkschool De Baander in 

Amersfoort. Enkele leerlingen van middelbare scholen verrichtten hun maatschappelijke stage 

deels in de Dierenvallei. 

 

Website/Facebook 

Op de website en via de Facebookpagina werd regelmatig verslag gedaan van het wel en wee 

van de dieren.  

De film ‘Een dag de dieren verzorgen in de Dierenvallei’, vorig jaar al opgenomen, ging in 

januari on line op YouTube. De film duurt 8 minuten en is geeft een indruk vooral bedoeld om 

aspirant-verzorgouders een indruk te geven van wat er komt kijken bij 

weekend/vakantieverzorging. 

 

Overige activiteiten 

● Het scheren van de schapen moest dit jaar weer 

zonder toekijkende schoolkinderen plaatsvinden. 

Het gemis werd goedgemaakt door een filmpje, 

gemaakt door enkele leerlingen van groep 8. De 

film werd daarna aan alle kinderen getoond. 

● Begin december werd de in 2020 al ingezette 

Risico Inventarisatie & Evaluatie afgerond. Het 

resultaat zal in het bestuur worden besproken. 

● In november werd de Dierenvallei duizend euro 

rijker. Het geldbedrag werd toegekend door het ANWB-Fonds aan Irene de Moree. Zij werkt in 

de ANWB-winkel in Amersfoort, woont in Leusden en besteedt sinds enkele jaren veel van 

haar vrije tijd als assistent-beheerder van de Dierenvallei. De ANWB moedigt haar 

personeelsleden aan in de vrije tijd vrijwilligerswerk te doen. Om dat te stimuleren worden uit 

het ANWB-fonds jaarlijks enkele prijzen beschikbaar gesteld aan de vrijwilligers die in hun vrije 

tijd betrokken zijn bij een maatschappelijk project. Door de coronamaatregelen moest de 

geplande feestelijke uitreiking worden uitgesteld tot 2022.  

● Het jaarlijkse eindfeest van de scholen, waarvan de Dierenvallei een flink deel van de 

opbrengst krijgt - en nodig heeft - kon niet worden gehouden. Het noopte het bestuur om in 

december een verzoek om subsidie te richten aan de gemeente Leusden. 

 

Voor de verslagen van voorgaande jaren klik op het jaartal  
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De schapen zijn geschoren  

mailto:http://dierenvallei.nl/wp-content/uploads/2021/03/Jaarverslag-Dierenvallei-2020-1.pdf
http://dierenvallei.nl/wp-content/uploads/2020/06/DV-JAARVERSLAG-2019.pdf
http://dierenvallei.nl/wp-content/uploads/2019/04/JAARVERSLAG-2018-DV-v2.pdf
http://dierenvallei.nl/wp-content/uploads/2018/05/JAARVERSLAG-2017-DIERENVALLEI.pdf
http://dierenvallei.nl/wp-content/uploads/2017/11/Dierenvallei-Jaarverslag-2016.pdf
http://dierenvallei.nl/wp-content/uploads/2016/06/2015jaarverslagDV.pdf


 

Inkomsten en uitgaven Dierenvallei Leusden 2021                  
 
               2021            2020               2021           2020 
Ouderbijdrage   € 3.000,00   € 3.000,00  Voeding en verzorging dieren  € 3.256,99   € 2.752,20  
Actie scholen   €     -53,00   € 3.354,05  Medische kosten     € 2.342,30   € 1.428,72 
Vrienden, sponsors  € 1.442,66   €    311,10  Bouw & onderhoud    €    705,46   € 2.850,70  
     en acties 
Verkoop dieren    €    631,95   €      80,00  Registratie/aankoop dieren  €    594,32   €    795,89  
Dierenweidedag    €             -     €             -    Afval     €    397,09   €      55,80 
          t.g.v. scholen      Reserve Groot onderhoud    €    750,00    €    750,00  
       Diversen        €    298,42    €    328,59  
T.l.v. eigen vermogen  € 3.323,07  € 2.516,75    
Totaal     € 8.344,68  € 9.261,90      € 8.344,680     € 9.261,90  
      
Eigen Vermogen  € 625,68   € 3.949,05     
      
      


