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Voorwoord

In 2019 mocht de Stichting Milieu Educatie en Kinderboerderij weer veel bezoekers op haar terrein
verwelkomen. Jong en oud komen er op een laagdrempelige en prettige manier in aanraking met 
allerlei aspecten van natuur en milieu. Dankzij de inzet van vele tientallen vrijwilligers, de subsidie 
van de gemeente en de meer dan welkome giften van bezoekers en sponsoren, kan de stichting 
haar activiteiten blijven uitvoeren.

De Stichting Vrienden van het MEK is inmiddels acht jaar actief. Deze stichting zamelt geld en 
materialen in voor onderhoud van het gebouw en het terrein en neemt een belangrijke rol in bij de 
uitvoering van dit onderhoud. Inmiddels heeft de stichting ongeveer 110 donateurs en zijn er 
diverse werkzaamheden uitgevoerd om het achterstallige onderhoud aan te pakken en nieuwe 
projecten te realiseren..

2019 was al met al een positief jaar:
 Om het begin van de lente te vieren, was er eind maart een lammetjes-knuffel-weekend. Dit

was een enorm succes met honderden bezoekers en lange rijen voor de horeca. Na het 
weekend bleek echter dat de kluis met inhoud gestolen was, hetgeen een enorme domper 
was. Gelukkig kwamen er allerlei acties en initiatieven op gang om het MEK te helpen, 
zodat het leed snel geleden was.

 Vanwege de voortdurende financiële zwakke positie van het MEK is in 2019 gestart met
een traject om te onderzoeken hoe er een goede financiële basis kan worden gelegd voor
de toekomst.

 De gemeente nam definitief het standpunt in dat het MEK op de huidige plek mag blijven 
zitten, hetgeen rust schept en nieuwe energie geeft om dingen aan te pakken.

 Aan het eind van het jaar mochten we een nieuwe penningmeester verwelkomen.
 Gelukkig is er in 2019 ook weer enorm veel tot stand gebracht op het terrein, zoals 

verderop in dit verslag beschreven wordt.
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1. Organisatie

1.1. Bestuur
Eind 2019 is Kees Hak toegetreden tot het bestuur. Hij neemt de taak van penningmeester op zich.

Samenstelling van het bestuur op 31 december 2019:

Voorzitter Marja Coolen

Penningmeester Kees Hak

Secretaris Lisanne Govaerts

Dieren en terrein René Boer

Evenementen en activiteiten Joey van der Leemput

1.2. Personeel

Samenstelling van het personeel op 31 december 2019 (totaal 2 fte):

Beheerder/milieu-educator Laura van Krieken 0,8 fte

Dierverzorger Stijn Arends 0,8 fte

Dierverzorgster Sanne van der Linden 0,4 fte

Al onze medewerkers hebben ook in 2019 weer de verplichte BHV-cursus of de herhalingscursus 
gevolgd.

1.3 Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers is er geen MEK! Het MEK is voor velen een plaats waar ze op een prettige 
manier bezig kunnen zijn binnen hun eigen mogelijkheden en capaciteiten. Het is een ideale plek 
om een zinvolle bijdrage te leveren, te werken aan integratie, resocialisatie of re-integratie. Deze 
sociale functie van het MEK is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden en daar zijn we 
trots op. We hebben helaas echter onvoldoende personeel en financiële middelen om iedereen 
een geschikte plek en goede begeleiding te bieden. Daarom zijn we in 2019 een traject gestart om 
te onderzoeken hoe er een goede financiële basis kan worden gelegd voor de toekomst en hoe we
de begeleiding van de vrijwilligers, die dat nodig hebben, kunnen professionaliseren. We 
onderhouden goede contacten met diverse organisaties, waaronder Oosterhoutvoorelkaar, 
reclassering, GGZ en de gemeente.

Van al onze vrijwilligers vragen wij een VOG (verklaring omtrent gedrag). Deze verklaring kunnen 
we kosteloos aanvragen.

1.4 ‘t Heem
Sinds jaar en dag zijn de cliënten van ‘t Heem (onderdeel van Prisma) een vast en onmisbaar deel 
van onze vrijwilligersgroep. Zij verrichten heel veel werk: dieren water geven, stallen uitmesten, 
weitjes schoonmaken, het terrein en de omgeving van ons terrein schoonhouden en de keuken en 
de educatieruimte schoonmaken. We zijn dus heel blij met hetgeen zij voor ons doen!

Jaarverslag 2019 Stichting Milieu Educatie en Kinderboerderij 3



1.5 Organisatiestructuur

Jaarverslag 2019 Stichting Milieu Educatie en Kinderboerderij 4

Bestuur

Beheerder Dierverzorgers

Educatie
commissie

Evenementen
commissie

Bouwteam
Overige 

vrijwilligers 
en stagiaires



2. Milieu-educatie centrum

2.1 Bezoekerscentrum
Het bezoekerscentrum wordt niet alleen gebruikt voor het geven van voorlichting en informatie aan
onze bezoekers of voor het ontvangen van schoolklassen. Diverse organisaties maken gebruik van
het bezoekerscentrum voor het geven van lezingen of cursussen of voor het houden van 
vergaderingen.

2.2 Tentoonstellingsruimte
Gezien het budget van de stichting en de beperkte capaciteit van medewerkers en vrijwilligers, is 
het lastig om grote tentoonstellingen neer te zetten. Er wordt nog steeds gewerkt aan het 
neerzetten van een permanente tentoonstelling met het materiaal dat we van het NME-centrum in 
Renesse hebben gekregen.

In mei is de educatieruimte omgebouwd tot een filmzaal en is door de organisatie Film op Locatie 
de film The Zookeeper’s wife vertoond.

3. Natuur- en milieueducatie
Onderwijsinstellingen en leerkrachten, ook van buiten Oosterhout, weten ons te vinden. We 
hebben een uitgebreid aanbod aan lessen en lesmateriaal, zoals leskisten. In overleg is ook 
maatwerk mogelijk. De onderwijsbrochure geeft een overzicht van de facilitaire ondersteuning die 
wij kunnen bieden. De brochure is te downloaden via onze website. 

Ook in 2019 hebben veel schoolklassen ons bezocht. Vooral de kabouterpaden blijven een groot 
succes.

Omdat we streven naar een zo breed mogelijk aanbod van NME-activiteiten, bieden wij ook andere
organisaties de mogelijkheid op het MEK activiteiten te ontwikkelen. Onder andere de volgende 
organisaties maken hier gebruik van:

 Aquariumvereniging De Siervis met vergaderingen en lezingen;
 IVN met vergaderingen, lezingen en cursussen;
 de Volièrevrienden met vergaderingen;
 Sophia’s tuin met moestuincursussen;
 Stichting Hulphond met puppy trainingen.

Daarnaast organiseren we knutselmiddagen en educatieve kinderfeestjes en hebben we in oktober
deelgenomen aan de Duurzaamheidsmarkt in Winkelcentrum De Arendshof.
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4. Kinderboerderij
Ook in 2019 is er veel aan onderhoud gedaan en dat wordt opgemerkt door onze bezoekers, 
gezien de vele complimenten die we krijgen. Voor het noodzakelijke onderhoud heeft de stichting 
geen budget en we zijn de Stichting Vrienden van het MEK en alle sponsoren dan ook zeer 
dankbaar.

4.1 Dieren
Geiten
Bij de geiten zijn de aantallen ongeveer gelijk gebleven. Eind 2019 hadden wij drie bonte 
melkgeiten, drie landgeiten, twee Toggenburgergeiten en negen dwerggeiten.

Schapen
Het aantal zwartblesschapen is gelijk gebleven. We hebben drie zwartblesschapen. Ook lopen er 
twee Kempische Heideschapen. 

Koeien
In 2019 hebben wij eindelijk een Heidekoe op ons terrein mogen verwelkomen.

Kippen
Per 31 december 2019 was de verdeling als volgt:

Ras M V

Kraaikop 1 3

Noord Hollandse hoen 1 4

Hollandse kriel 1 8

Kuifkriel zwart/wit 1 1

Kuifkriel Kaki 1 0

Fries hoen 1 2

Kalkoenen
De kalkoenenpopulatie is ongewijzigd.

Pauwen
We hebben vier wildkleur vrouwtjes. Hiermee komt het totaal op vijf pauwen inclusief de haan.

Parelhoenders
In 2019 hebben we drie parelhoenders aangeschaft, waarmee het totaal op vijf parelhoenders 
komt.

Eenden
Eind 2019 zwommen er zeven Hollandse kwakers, vier Oudhollandse kuifeenden en acht krombek
eenden in onze vijver.

Ganzen
Het aantal ganzen is gelijk gebleven en bestaat uit één man en twee vrouwen.

Varkens
Het aantal varkens is gelijk gebleven. Er zal niet meer gefokt worden met de twee zeugen, omdat 
raszuiver fokken niet meer mogelijk is.
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Volière 
We hebben nog 21 koppels in onze volière, bestaande uit kanaries(14), zebravinken(22) en 
Japanse meeuwen(6).

Duiven
Het bestaande koppel heeft nog geen jongen voortgebracht.

Paard
Met ons paard gaat het goed, hij is alert en zit op een gezond gewicht.

Ezel
De ezel doet het ook goed, deze is ook alert en op een gezond gewicht.

Konijnen (Groot)
Bij de grote konijnen is er niets veranderd. We hebben één gecastreerde rammelaar en vijf 
voedsters.

Hollanders
De twee hollanders zien er gezond en levendig uit.

Kat
Op het moment hebben wij twee huiskatten: Bella en Bibi.

Bijenkolonie
Het gaat goed met de bijen. Op dit moment hebben we drie bijenvolken. 

4.2 Het terrein
Het onderhoud van gebouw en terrein wordt grotendeels verzorgd door de Stichting Vrienden van 
het MEK. Dankzij heel veel sponsoren hebben zij veel materiaal aan kunnen schaffen voor groot 
onderhoud, dat door onze klussers en gedeeltelijk op teambuildingsdagen door bedrijven is 
gerealiseerd. Alle (grote) onderhoudswerkzaamheden zijn afhankelijk van sponsoring. Het MEK 
heeft zelf niet de middelen om dit soort (noodzakelijke) werkzaamheden te realiseren.

De volgende onderhoudswerkzaamheden werden in 2019 uitgevoerd:
 De grootste klus was het vervangen van de dakbedekking op onze uitkijktoren. Twee 

maanden lang heeft deze in de steigers gestaan en, dankzij de inzet in weer en wind van 
onze vrijwilligers, is de toren weer voorzien van een nieuw dak.

 Dankzij een gulle gift, naar aanleiding van de diefstal van de kluis, is er een 
waterspeelplaats gerealiseerd, waar onze jonge bezoekers naar hartenlust kunnen spelen 
met water en zand.

De overige werkzaamheden worden opgesomd in hoofdstuk 8.

4.3 Opvang konijnen en cavia’s
Zoals elk jaar, heeft het MEK ook in 2019 aan particulieren de mogelijkheid geboden om tijdens 
hun vakantie hun konijn of cavia onder te brengen op het MEK. Het aantal dieren dat bij ons hun 
vakantie doorbracht bedroeg:

● 37 konijnen, waarvan 17 met hun eigen hok
● 16 cavia’s, waarvan 15 met hun eigen hok
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5. Evenementen

5.1 Schaapscheren
In januari is de schaapscheerder geweest om onze schapen te scheren. In de potstal konden de 
bezoekers een kijkje nemen bij het scheren en allerlei vragen stellen.

5.2 Lammetjes-knuffel-weekend
Mede dankzij het mooie weer tijdens dit weekend, was dit evenement een enorm succes. Naast de
diverse activiteiten, zoals knutselen en een leuke speurtocht, waren het natuurlijk de jonge dieren 
die alle aandacht kregen.

5.3 Walkie
In april is de beweegroute Walkie feestelijk in gebruik genomen. Walkie voert over het gehele 
terrein en op diverse plekken kunnen opdrachten uitgevoerd worden die vooral gericht zijn op 
beweging, zoals hinkelen, verspringen, duikelen enz.

5.4 Pasen
In het kabouterbos en het doolhof konden de kinderen de door de paashaas verstopte eieren 
zoeken. In de educatieruimte kon er geknutseld worden.

5.5 Workshop water 
In mei hebben we een workshop georganiseerd met als thema water. De deelnemende kinderen 
leerden door het uitvoeren van allerlei experimenten van alles over water. Ook hebben ze een 
eigen regenmeter geknutseld.

5.6 Landelijke imkerdag
In juli tijdens de landelijke imkerdag heeft onze imker in de middag uitleg gegeven over alles wat 
met bijen te maken heeft. De jonge bezoekers konden zelf een imkerpak passen.

5.7 Dierendag
Op zondag 6 oktober hebben we dierendag gevierd. Stichting Hulphond was met honden 
aanwezig om uitleg te geven over hulphonden en hun opleiding. Verder was onze dierenarts 
aanwezig om vragen van bezoekers te beantwoorden en om uit te leggen wat een dierenarts 
allemaal doet. Bovendien had hij ook nog een nest pups en kittens bij zich, waarmee de kinderen 
konden knuffelen.

5.8 Halloween
In samenwerking met Oosterhout JONG hebben we een Halloweenfeest georganiseerd. In de 
middag begonnen we met Happy Halloween voor de jongere kinderen. Het terrein was al wel in 
Halloweensfeer, maar het was nog niet echt eng, omdat het nog licht was. Naast pompoenen 
uithollen konden de kinderen een spinnenspeurtocht doen en knutselen. In de avond was het de 
beurt aan de oudere kinderen en volwassenen. In het donker kwamen onze scary actors 
tevoorschijn die zich over het hele terrein, met uitzondering van de safe zones, verspreidden. Er 
was een spookdoolhof met veel verrassende (schrik)effecten en het anders zo liefelijke 
kabouterbos zag er ook heel anders uit.  

6. Netwerken
Het MEK is al jaren nauw betrokken bij diverse lokale, regionale en nationale netwerken. Het MEK 
wil en kan fungeren als intermediair tussen de gemeente, scholen, diverse organisaties en de 
bevolking van Oosterhout en omgeving. Regelmatig weten organisaties ons te vinden om in 
samenwerking dingen te organiseren. 
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7. Financiën
2019 sloten we af met een groot positief resultaat€ 31.271, zoals de jaarcijfers laten zien. Dit 
resultaat geeft echter een vertekend beeld, zoals ook in de bijlage bij de jaarcijfers is te zien. Het 
positieve resultaat wordt veroorzaakt door een eenmalige extra bijdrage van de gemeente van 
€ 25.000, vrijval van de voorziening groot onderhoud van € 5.460 en extra donaties in verband met
de diefstal van de kluis van € 8.272. Na correctie van deze bedragen resteert een verlies van 
€ 7.461

De financiële positie van het MEK blijft een punt van zorg, al jarenlang is de jaarlijkse subsidie 
onvoldoende voor de bedrijfsvoering van het MEK. Er is geen verdere besparing op de kosten 
meer mogelijk. De grootste kostenpost wordt gevormd door de personeelskosten en dat met een 
minimale bezetting. Bovendien ontvangen onze dierverzorgers (MBO-4 niveau) het minimumloon 
en de beheerder (HBO niveau) wordt nauwelijks boven het minimumloon betaald.

8. Vrienden van het MEK
Enkele jaren geleden was er in toenemende mate sprake van achterstallig onderhoud op het MEK.
Gelukkig hebben we nu de steun van de Vrienden van het MEK, die ervoor zorgen dat er steeds 
weer flinke stappen gezet worden, zodat gebouw en terrein er weer spic en span uit komen te zien.
Dankzij hun tomeloze inzet en de hulp van vele sponsoren kon er de afgelopen jaren enorm veel 
werk worden verzet. Inmiddels is het punt bereikt dat er geen achterstand is met betrekking tot het 
onderhoud, maar uiteraard blijft het regulier onderhoud onze aandacht houden. Wij zijn iedereen 
hiervoor bijzonder veel dank verschuldigd!

In  december  2011  werd  de  Stichting  ‘Vrienden  van  het  MEK’  opgericht.  De  Vrienden  willen
financiële ruimte creëren voor zaken die door het huidige krappe budget noodgedwongen blijven
liggen. Het betreft met name groot onderhoud en realisatie van nieuwe projecten. 

De inzet van De Vrienden heeft al tot verschillende successen geleid. De Vrienden hebben een
groep van ca. 110 donateurs geworven en enkele bedrijven bereid gevonden om onderhoudswerk
te verrichten. De Vrienden blijven actief. 

8.1 Bereikte resultaten 2019
Veel sponsoren zorgden ervoor dat er ook in 2019 weer heel veel tot stand kon worden gebracht, 
dit alles uiteraard met inzet van onze vrijwilligers:

 Er is dit jaar tweemaal mailing verzonden aan ca 300 bedrijven en instellingen in 

Oosterhout

 Er zijn compostbakken geplaatst

 De varkensweide is voorzien van nieuw zand

 Afscherming geplaatst rond stalletjes tegen ongedierte

 Groot onderhoud bomen op het gehele terreinonderhoud

 Nieuw gereedschap aangeschaft, waaronder een deugdelijke zaagmachine

 Nieuwbouw waterfilter

 Horeca barblad en front vernieuwd

 Opvang pensiondieren in de poststal gerealiseerd

 Nieuwe waterput geslagen
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 Volledig nieuw kantoor gebouwd en ingericht naar de eisen van deze tijd

 Dak uitkijktoren van nieuw mastiek voorzien

 Grote schuur opnieuw in de beits gezet en veel schilderwerken aan het hoofdgebouw

 Waterspeelplaats gebouwd

 Aanhangwagen klein vee gerenoveerd

 Hekwerk geplaatst ter afsluiting van het quarantainegebied bij vogelgriep

 Kippenhokken deels van nieuwe dakplaten voorzien

 Vier nieuwe kippenhokken gebouwd

 Nieuwe parkbanken aangeschaft

 Drainage paardenweide aangepast

 Materweide volledig opnieuw ingericht

 Nieuwe sloten hoofdgebouw en quarantaineruimte

 Toiletgroepen gerenoveerd

 Melkkoe gerenoveerd

 Diverse bestratingswerkzaamheden

 Beveiligingscamera’s geplaatst

Vrijwilligers team MEK
Gelukkig kunnen we continue beschikken over een team van vakmensen die alle voorkomende 
kleine en grotere werkzaamheden onder handen nemen. Om alle werkzaamheden op tijd te 
kunnen uitvoeren zijn constant materialen nodig, zoals stenen, palen, planken, 
verlichtingsmaterialen, beits, verf, gereedschappen enz. Dit vormt een blijvend actiepunt voor de 
Vrienden van het MEK.

Structurele steun
Ook de structurele steun van onderstaande bedrijven en instanties willen wij zeker niet onvermeld 
laten:

 Gemeente Oosterhout
 Adviesburo Robbe bv, financiële raadgevers – Oosterhout
 Notariskantoor Heijkants – Oosterhout
 Smurfit Kappa
 Arvidi automatisering – Oosterhout
 Hanneke Offreins – Oosterhout
 VeiligheidscentrumOosterhout
 Colours Grime en Visagie – Oosterhout
 Jos Hofkens HIG – Oosterhout
 Hoveniersbedrijf Jan van den Heijkant – Oosterhout
 Rotary Oosterhout
 Van Ginneken
 Artico
 Groenrijk Tuincentrum
 Martens van Oord
 Rotech
 Jaga
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 ESJ
 v Dijnsen
 vd Burgt reclame
 Rovers en Hofland
 Bogers dakpannen
 VCU beveiliging
 Couvreur kraamverhuur

Jaarverslag 2019 Stichting Milieu Educatie en Kinderboerderij 11



Bijlagen
Bezoek van scholen die gereserveerd hebben:

School Activiteit Datum Aantal kinderen
De Springplank Kabouterpad 27-02-2019 13
SBO De Wissel Kabouterpad 12-03-2019 28 
Oelbertdag Divers 13-03-2019 20 
De Touwbaan Kabouterpad 02-04-2019 60 
Rubenshof Kabouterpad 03-04-2019 30 
Rubenshof Mekkie-speurtocht 03-04-2019 30
De Beiaard Kabouterpad 09-04-2019 80 
Rubenshof Kabouterpad 10-04-2019 30 
Rubenshof Mekkie-speurtocht 10-04-2019 30 
Sterrendonk Kabouterpad 17-04-2019 40 
De Stee Mekkie-speurtocht 23-04-2019 50 
De Kameleon Kabouterpad 09-05-2019 32 
Voorschool Duizendpoot Interactief verhaal 15-05-2019 15 
Voorschool Duizendpoot Interactief verhaal 16-05-2019 30
De Brakken Rijen Kabouterpad 22-05-2019 28 
De Meander Kabouterpad 23-05-2019 18
De Meander Kabouterpad 24-05-2019 18 
De Brakken Rijen Kabouterpad 04-06-2019 29 
Voorschool Rubenshof Kabouterpad 05-06-2019 40
Voorschool Rubenshof Kabouterpad 06-06-2019 40 
Menora 06-06-2019 30 
De Pionier Kabouterpad 12-06-2019 8
De Pionier Kabouterpad 13-06-2019 14 
St. Janschool Dongen Kabouterpad 19-06-2019 20 
De Kameleon Kabouterpad 20-06-2019 20 
Marcoen Dorst - 25-06-2019 35
De Brakken Rijen Kabouterpad 04-07-2019 29 
De Torenschouw – 04-07-2019 15

Regelmatig komen scholen ons ook een bezoek brengen zonder reservering. Naast scholen 
hebben ook de buitenschoolse opvang en ouderencentra gebruik gemaakt van het MEK.

Aantal stagiaires Opleiding Werkzaamheden

10 Prinsentuin MBO dierverzorging Algemene werkzaamheden

Op het MEK georganiseerde evenementen in 2019:

Activiteit Datum Aantal bezoekers
Schaap scheren 25-01-2019 70
Lammetjes knuffelen 23/24-03-2019 1500 
Pasen 21-04-2019 750 
Opening Walkie 24-04-2019 30
Workshop water 08-05-2019 40
Zomerkaravaan juli/augustus 2019 300 
Dag van de Imker 13-07-2019 80
Dierendag 06-10-2019 200
Halloween 02-11-2019 400 
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Overzicht van organisaties die gebruik hebben gemaakt van de ruimten van het MEK:
 IVN
 Aquariumvereniging De Siervis
 Volière Vrienden
 Stichting Prisma
 Stichting Hulphond
 CDA
 Film op Locatie
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