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Voorwoord

De  Stichting  Milieu  Educatie  en  Kinderboerderij  (MEK)  heeft  zich  in  2016  opnieuw
ingespannen om haar kerndoelen te bereiken. Jong en oud komen er op een prettige,
toegankelijke manier in aanraking met natuur en milieu. Niet alleen heel direct - via de
dieren en planten op de kinderboerderij - maar ook door de tijdelijke tentoonstellingen en
projecten die het MEK rond relevante thema’s organiseert. 
De stichting kan dit werk verrichten dankzij de inzet van tientallen betrokken vrijwilligers,
de gemeentelijke subsidie en de zeer welkome giften van bezoekers en sponsoren.

De Stichting ‘Vrienden van het MEK’, die geld inzamelt voor onderhoud aan het terrein en
een belangrijke rol op zich neemt in de uitvoering van dat onderhoud, is nu vijf jaar
actief. 
Inmiddels  hebben  zich  ca.  100 donateurs  aangemeld.  Diverse
onderhoudswerkzaamheden  zijn  uitgevoerd  in  een  inhaalslag  om  het  achterstallig
onderhoud aan te pakken. 

2016 was een jaar met een aantal zeer positieve ontwikkelingen:
 In mei konden we onze nieuwe manager verwelkomen: Sanne Heesterbeek. Na

een turbulente periode eerder in het jaar wist zij al snel orde op zaken te stellen,
zodat de rust op het MEK weerkeerde.

 We hadden de moed eigenlijk al opgegeven, maar na jaren van lobbyen kwam
dan  er  toch  nog  geheel  onverwacht  bericht  uit  Renesse:  het
tentoonstellingsmateriaal van het educatiecentrum aldaar kon kosteloos worden
opgehaald. Onder de bezielende leiding van Jan van Gool trokken enkele klussers
voor  een  kleine week  naar  Renesse om daar  zoveel  mogelijk  materiaal  af  te
breken. Met een grote vrachtwagen is  het materiaal naar Oosterhout vervoerd
waar  het  gaat  dienen  als  basis  voor  een  blijvende  tentoonstelling  over
duurzaamheid.  Het  blijkt  echter  een  flinke  klus om het  materiaal  geschikt  te
maken voor ons gebouw en voor het gebied waar wij ons op richten. Het feit dat
het materiaal 20 jaar oud is, maakt het er niet makkelijker op. We zijn er echter
van overtuigd dat het uiteindelijke resultaat al deze moeite waard zal zijn!

 Er is ook dit jaar weer veel tot stand gebracht op het terrein. Het kabouterbos
kreeg  bijvoorbeeld  een  grote  opknapbeurt.  Maar  het  meest  bijzondere  is
ongetwijfeld dat na bijna 25 jaar de ganzenvijver van een leemlaag kon worden
voorzien, zodat deze eindelijk kan worden ingericht voor de ganzen en eenden die
we daar graag willen onderbrengen.

En dan zijn we ook direct bij een van de minder prettige zaken van dit jaar: 
 De vogelgriep en de daarmee verbonden ophokplicht. Vanaf medio november zit

al ons pluimvee opgehokt in de stallen. Heel jammer, want mede daardoor kon de
levende kerststal geen doorgang vinden en moest de vogeltentoonstelling van de
Volièrevrienden op het laatste moment worden afgelast. Op 20 april 2017 is de
ophokplicht opgeheven en mocht ons pluimvee eindelijk weer naar buiten. 

 De natuur is onvoorspelbaar en dat merken we ook aan de rekeningen van onze
dierenarts. Die kunnen van jaar tot jaar enorm verschillen, afhankelijk van de
gezondheidsproblemen waar we mee te maken krijgen. Wat dit betreft was 2016
een duur jaar. Helaas kunnen we hier verder weinig mee doen, alleen hopen dat
2017 op dit punt beter verloopt.

 En  tot  slot:  ook  dit  jaar  was  er  sprake  van  soms  pijnlijke
bezuinigingsmaatregelen. 
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1. Organisatie

1.1 Bestuur

Binnen het  bestuur heeft  het  afgelopen  jaar  een kleine verandering plaatsgevonden.
Nicole Froeling heeft om persoonlijke redenen besloten haar bestuurslidmaatschap neer
te leggen. Zij blijft echter betrokken bij het MEK, vooral voor de educatieve activiteiten.

Samenstelling van het algemeen bestuur op 31 december 2016:

Voorzitter Connie Raaijmakers
Vicevoorzitter

Eerste penningmeester

Marja Coolen

Tweede penningmeester Jeanne van de Westen
Secretaris Lisanne Govaerts 
Educatie Sven van Roij
 Dieren René Boer

1.2 Personeel

De werkzaamheden op het MEK werden tot 1 mei 2016 uitgevoerd door manager Anje
Aanen-de  Boer  en  dierverzorgster  Ginny  van  Bijnen.  Vanaf  1  mei  nam  Sanne
Heesterbeek het van Anje over.  
Ook  in het  weekendbeheer  was  een wijziging: per  1  juli  2016 nam Ellen Waas het
zaterdagbeheer over van Valerie de Lobel.

Samenstelling personeel op 31 december 2016 (totaal 2 fte): 

Manager/milieu-educator Sanne Heesterbeek 0,8 fte
Dierverzorgster Ginny van Bijnen 0,8 fte
Weekendbeheerders Ellen Waas

Eva Wouters

0,4 fte

Overleg:
 Tussen de manager en dierverzorger vindt dagelijks overleg plaats. Wekelijks is er

een groter werkoverleg.
 Tussen de manager, dierverzorger en weekendbeheerders vindt wekelijks 

schriftelijk en een maal per maand mondeling overleg plaats.

Een aantal van onze personeelsleden heeft ook dit jaar weer de verplichte BHV-cursus 
gevolgd. 
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1.3 Vrijwilligers

Vrijwilligers  vormen  de  basis  van  het  MEK.  Zonder  hun  fantastische  inzet  is  het
voortbestaan van de stichting onmogelijk. Natuurlijk staat daar voor onze vrijwilligers
ook iets tegenover. Het MEK is voor veel van hen een plek waar ze actief bezig kunnen
zijn binnen hun eigen capaciteiten en mogelijkheden. De kinderboerderij blijkt voor velen
een ideale plek om te werken aan resocialisatie en re-integratie in het arbeidsproces.
Deze sociale functie van het MEK blijkt de afgelopen jaren steeds belangrijker te worden
door de toenemende behoefte aan dit soort locaties. Bij gebrek aan geschoold personeel
dat  deze  mensen kan  begeleiden  is  er  echter  helaas  een  beperking aan  het  aantal
vrijwilligers dat op deze manier geplaatst kan worden. 

Om  de  continuïteit  binnen  de  vrijwilligersgroep  te  waarborgen  is  een  actief
vrijwilligersbeleid noodzakelijk. Daarom zijn we ook in 2016 actief op zoek gegaan naar
(geschikte)  vrijwilligers.  Het  MEK  onderhoudt  goede  contacten  met  verschillende
organisaties,  waaronder  Oosterhoutvoorelkaar  (het  voormalige  Vrijwilligers  Informatie
Punt), GGZ, Gemeente, oud stagiaires.
Op  31  december  2016  waren  er  (inclusief  het  bestuur)  ongeveer  60 vrijwilligers
werkzaam voor het MEK.

Omdat  de  opkomst  tijdens  de  vrijwilligersvergaderingen minimaal  was,  zijn  we  over
gegaan op een overleg per werkgroep. Doordat we ons hierbij richten op de betreffende
werkzaamheden van de groep vrijwilligers hopen we dat de opkomst groter wordt. Het
eerste overleg met onze kluswerkgroep was druk bezocht en is door iedereen als prettig
ervaren. 

Het bestuur hecht er waarde aan de vele vrijwilligers jaarlijks te bedanken voor hun hulp,
tijd en betrokkenheid. Daarom vond er ook in 2016 weer een feest voor onze vrijwilligers
plaats. Deze keer bezochten we de Ezelshoeve in Baarle Nassau. Die bestemming bleek
een zeer goede keuze, onze vrijwilligers (maar zeker ook bestuur en personeelsleden)
hebben met volle teugen genoten. Zoals altijd werd de dag afgesloten met een hapje en
een drankje in het MEK.

Vanaf 2014 eist het MEK van alle vrijwilligers een 'verklaring omtrent gedrag' (VOG). De 
kosten hiervan waren aanvankelijk voor het MEK, maar vanaf medio 2016 konden we 
gebruik maken van een regeling die ons in staat stelt kosteloos deze VOG’s aan te 
vragen. 

1.4  ’t Heem
De cliënten van ‘t Heem [onderdeel van Prisma] verrichten al jarenlang heel veel werk op
het MEK en vormen inmiddels een vast en onmisbaar deel van onze vrijwilligersgroep.
Hun taken zijn uitgebreid: stallen uitmesten, weides schoonhouden, paden 
schoonhouden, blad harken, waterrondes bij de beesten, schoonmaakwerkzaamheden in 
bezoekerscentrum en keuken en nog veel meer.
Wij zijn heel blij met de cliënten van ’t Heem en zij vertellen ons dat dat omgekeerd 
hetzelfde is. Ook voor deze vrijwilligersgroep wordt jaarlijks een vrijwilligersfeest 
georganiseerd.
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1.5  Organisatiestructuur  Stichting  Milieu  Educatie  en
Kinderboerderij
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2. Kinderboerderij

Een aantal zaken op de kinderboerderij is in
de loop van 2016 zichtbaar veranderd. 
Er  is  veel  aan  onderhoud  gedaan.  Zo
konden, dankzij de steun van de ‘Vrienden
van  het  MEK’  en  vele  sponsoren,
verschillende  omheiningen  worden
vernieuwd. 
Ook  bij  de  dieren  is  het  een  en  ander
aangepakt om te zorgen voor het behoud
van een gezonde populatie. Niet alle dieren
die op onze kinderboerderij verblijven zijn
overigens in bezit van het MEK; sommige
dieren worden aan ons uitgeleend.

In november werden we nogmaals geconfronteerd met een uitbraak van vogelgriep en de
daaraan gekoppelde ophokplicht. Hoewel de afgelopen jaren in dit kader al de nodige
aanpassingen zijn gedaan aan de vogelverblijven blijft dit heel vervelend, niet alleen voor
onze medewerkers maar vooral voor onze kippen, eenden, ganzen, pauwen, enz. Zij
moesten dit  jaar de winter doorbrengen in een ‘opvanglocatie’  in de stallen, waar ze
aanzienlijk minder ruimte hebben dan ze gewend zijn. 
Voor bezoekers werd een speciale desinfecterende mat bij de voordeur aangeschaft.
Ook  voor  onze  activiteiten  heeft  de  vogelgriep  grote  gevolgen.  Omdat  we  het  niet
verstandig vonden om in deze periode veel extra bezoekers naar het MEK te trekken is
besloten om de levende kerststal dit jaar niet te organiseren. Het kraamfeest op eerste
Paasdag vindt wel plaats, maar helaas met aanzienlijk minder jong gevogelte dan onze
bezoekers gewend zijn.
Dat dit alles ook een negatief effect heeft op de inkomsten van het MEK zal duidelijk
zijn…

2.1 Dieren 

Geiten
Het was een goed jaar voor onze geiten. Zowel bij de landgeiten als bij de dwerggeiten 
hadden we verschillende lammeren. De jonge bokken en twee geitjes hebben we kunnen 
verkopen, de overige geitjes zijn op de kinderboerderij gebleven. Ook hebben we, om 
inteelt te voorkomen, een dwerggeitenbok en een landgeitenbok aangekocht. 

Schapen
Gelukkig was het voor de schapen ook een beter jaar. We hadden 3 lammetjes. Twee 
ooien en 1 ram. Het rammetje is verkocht en de ooitjes zijn op de kinderboerderij 
gebleven. Er is een zwartbles-schaap aangekocht. 

Koeien
We zijn nog steeds op zoek naar een koe van een Oudhollands ras, maar dit valt niet 
mee. In 2017 gaan we daar mee verder. We merken dat veel kinderen een koe missen 
op onze boerderij. 

Kippen
Voor de kippen was het geen top jaar. We hebben wat jonge hennetjes aan kunnen 
houden, maar verder hadden we vooral veel hanen. Een paar rassen kampten met 
gezondheidsproblemen waardoor we opzoek zijn gegaan naar een nieuw ras. Ook hier 
gaan we in 2017 mee verder. 
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Kalkoenen
Ons eigen koppel kalkoenen had twee jongen groot gebracht. Deze werden na 7 weken 
losgelaten op ons terrein. Helaas zijn beide jongen en de moeder in hun eerste ‘vrije’ 
nacht gedood door een vos. Inmiddels hebben we van een zorgboerderij weer een aantal 
kalkoenen gekregen. 

Pauwen
Ook onze broedende pauw is slachtoffer geworden van de vos. Al haar eieren heeft hij 
opgegeten. We hebben nog twee blauwe pauwen (koppel) en twee vrouwelijke witte 
pauwen. We hopen op een beter jaar voor deze dieren. 

Parelhoenders
Onze groep parelhoenders is gelijk gebleven. 

Varkens 
In het voorjaar van 2016 hoopte het MEK zijn eerst biggetjes geboren te zien worden. En
die biggen zijn er gekomen, 26 stuks in totaal: een nest van 14 biggen en een nest van
12 biggen! We hebben hier een paar bedrijven en particulieren blij mee kunnen maken.
Helaas bleek het minder makkelijk dan gedacht om de biggen op een fijne plek onder te
brengen  en  daarmee  een  bijdrage  te  leveren  aan  de  in  stand  houding  van  het
Nederlandse Landvarken. Dit betekende dat we ook een aantal biggen naar de slager
moesten brengen. 

Volière
Dit jaar is onze volière wederom leeggeroofd. Het hek was opengeknipt en alle vogels 
zijn meegenomen. Na meerdere uitzendingen op tv (Hart van Nederland en Omroep 
Brabant) hebben we vanuit allerlei kanten hulp gekregen waardoor we onze volière weer 
snel hebben kunnen vullen. Het hekwerk is verstevigd met betongaas en we hebben 
camera’s gesponsord gekregen.  

Diversiteit
In verband met het dierentuinbesluit hebben we helaas de diversiteit aan vogels moeten 
inkrimpen, maar de aantallen per soort zullen groter zijn. Gelukkig blijven er genoeg 
vogelsoorten te zien op het MEK: eenden, parelhoenders, kippen, pauwen en diverse 
soorten volièrevogels (kanaries, Japanse meeuwtjes en zebra vinken).

En verder…
 Willen we graag onze zoogdieren verjongen, maar hiervoor moeten we eerst nog 

flink sparen.
 Hebben we een oplossing gevonden voor onze brokken voor de verkoop. We 

hebben een leverancier gevonden die in grote hoeveelheden hooibrokken kan 
leveren. Dit kunnen al onze viervoeters eten zonder er dik van te worden. 

 Hebben we hard gewerkt om een resistentie tegen wormen bij onze schapen en 
geiten onder controle te krijgen. De wormen die onze schapen en geiten bij zich 
droegen bleken resistent voor het wormenmiddel dat we gebruikten. Voordat we 
goed wisten wat er aan de hand was, waren al veel dieren ziek geworden. Met hulp 
van de dierenarts en het zelf kunnen doen van mestonderzoek hebben we dit weer 
grotendeels onder controle. 
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2.2   Overzicht dierenbestand 

Onderstaand schema geeft het dierenbestand weer, zoals dat er op 31-12-16 uitzag. In
de laatste kolom staan getallen. De getallen geven de sexe van een dier aan. Het eerste
getal is mannelijk, het tweede getal vrouwelijk en eventueel bij het derde getal is het
onbekend welk geslacht het dier heeft.

Gevogelte: totaal m  v

 Parelhoenders 5  2 3
 Ganzen 5 1 4
 Pauwen 4 Blauw 1 1

Wit 0 1
 Eenden     8 Kwaker 3 2

Kuifeend 1 2
 Kip 21 Kuifkrielen 1 3

Barnevelders 1 4
Kraaikop 1 2
Hollandse kriel 1 6
Sabelpoot kriel 1 1

 Kalkoenen 6 3 3
 Duiven 2 1 1
 Volièrevogels 40 diverse soorten

Zoogdieren:

 Paard 1 1 0
 Ezel 1 1 0
 Konijnen 6 Vlaamse reus 2 2

Hollander 0 2
 Cavia’s 9 0 9
 Geiten 17 Dwerggeiten 1 5

Landgeiten 1 4
Bonte melkgeit 0 2
Witte melkgeit 1 1
Rasloos 0 2

 Schapen 8 Zwartblessen 0 2
Drenten 0 3
Kempisch heideschaap 0 2
Ouessant 1 0

 Kat 1 1 0
 Varken 2 Nederlands landvarken 0 2

Overige dieren:

 Wandelende takken
 Bijenkolonie ( 3 volken)
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2.3  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  materialen  aan
kunnen schaffen voor  groot  onderhoud,  dat  gedeeltelijk op  teambuildingsdagen door
bedrijven is gerealiseerd. 
Alle  (grote)  onderhoudswerkzaamheden  zijn  afhankelijk  van  sponsoring.  De  stichting
heeft zelf niet de middelen om dit soort (noodzakelijke) werkzaamheden te realiseren. 
Het MEK is de Vrienden en onze en hun sponsors dan ook zeer dankbaar. 

De volgende onderhoudswerkzaamheden konden in 2016 worden uitgevoerd:

Nieuwe Volière

In november 2016 kwam de nieuwe volière gereed, een enorme klus! Het resultaat is er 
echter naar: het is een prachtige volière geworden met een geheel gemetseld nachthok 
en binnen en buiten een betonnen vloer om ongedierte tegen te gaan. Dankzij de 
voerplank in het binnenhok hoeft er niet meer buiten gevoerd te worden en ook dit gaat 
ongedierte tegen. Al met al: een mooie volière die de tand des tijds beter kan weerstaan 
en minder inbraakgevoelig zou moeten zijn dan het oude exemplaar. Helaas bleek dit in 
mei toch niet voldoende om het dievengilde buiten te houden: er werden ongeveer 50 
vogels gestolen. Hoewel de vogeltjes zelf geen grote waarde vertegenwoordigden, kwam 
het MEK toch weer voor flinke kosten te staan door de reparaties aan de volière en het  
hang- en sluitwerk. Gelukkig werden ons van meerdere kanten vogels aangeboden.

Vervanging hekwerk
Er zijn in 2016 op het terrein weer verschillende oude houten hekwerken vervangen door
het nieuwe duurzame gerecyclede plastic. Dit is een klus die veel tijd en geld vergt en 
daarom in etappes plaatsvindt. 

Aanleg ganzenvijver
Na 25 jaar is het dan toch eindelijk gelukt: we hebben een ganzenvijver! Dit was al bij de
aanleg van het MEK gepland, maar toen bleek er toch onvoldoende leem in de grond te 
zitten om een waterdichte vijver te kunnen aanleggen. 
Dankzij steun van de Vrienden van het MEK en sponsoring van Biesbosch Streekfonds 
kon in 2016 alsnog een leemlaag in de vijver worden aangebracht. De verdere aanleg 
met pompen en een mogelijk watervalletje zal in 2017 verder ter hand worden genomen.

Werkzaamheden op het terrein

 Nieuwe materiaal container geplaatst en voorzien van nieuwe beplating

 Tussen twee containers afdak aangebracht voor opslag grotere materialen

 Omdat de laatste twee vrijwilligers vertrokken waren is de heemtuin omgebouwd tot 
een bijentuin Er werden nieuwe tegelpaden aangelegd en ca. 250 nieuwe planten en 
struiken geplant. 

 Grote weide in gebruik genomen door onze varkens. Hier kunnen ze naar hartelust
wroeten, graven en modderen. Onze vrouwtjes hebben hier in 2016 met hun jongen
al gretig gebruik van gemaakt.

 Doolhof: alle rommel opgeruimd en schoon gemaakt. Herinrichting in 2017.

 Nieuwe tuinparasollen op het terras geplaatst.

 Spiegelvijver: omdat er veel blad en duivenpoep in het water viel zijn er enkele bo-
men gerooid die minder dan 20cm doorsnede hadden. Hier worden in 2017 andere
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struiken en riet voor in de plaats gezet. We hopen op deze manier de vijver weer
helder te krijgen en te houden.

 Tevens is naast de bestaande afrastering "buiten om" het hekwerk van beton matten
voorzien. Zo is een degelijk hekwerk ontstaan, waar hopelijk dieren van buiten niet
naar binnen kunnen (bv. honden en vossen), dieren van de boerderij niet op straat
kunnen komen en waarmee we naar we hopen ook het inbrekersgilde ontmoedigen. 

 Bestrating voor het MEK gebouw en terras werd opnieuw gelegd.

 Bestrating aan de voorzijde van het MEK werd geheel aangepast, waardoor de in-
gang nu ook voor vrachtwagens makkelijk bereikbaar is.

En verder:

 Heeft er groenonderhoud plaatsgevonden. Hiervoor is een samenwerking aangegaan 
met Praktijkschool de Zwaaikom in Oosterhout en Van den Heijkant Hoveniers. 

 Is een begin gemaakt met het opknappen van kabouterbos. Het hele bosje werd 
weer eens flink opgeruimd en schoon gemaakt, de kabouters kregen frisse kleuren 
en de paadjes werden opnieuw aangelegd. In 2017 komen er nieuwe meubeltjes en 
infokastjes met informatie over de kleine kriebelbeestjes die in kabouterbos wonen.

 Werden er twee kassen geplaatst in de moestuin. De ene kas zal voor publiek 
worden opengesteld als o.a. een plukkas, de andere is voor intern gebruik.

 Werd het gebied rond de containers verder opgeruimd en aangelegd.

 Kon het gebouw worden voorzien van een nieuwe zonneboiler, dankzij de steun van 
ONE.

2.4 Enquête

Omdat we graag meer inzicht wilden in de mening en verwachtingen van ons publiek,
heeft ook in 2016 een enquête onder bezoekers plaatsgevonden. In 2014 heeft het MEK
deze online-enquête opgesteld met vragen over verschillende onderdelen van het MEK.
In 2016 hebben 7 mensen de moeite genomen een vragenlijst in te vullen; daarom blijft
de enquête ook in 2017 online en zullen we er opnieuw bekendheid aan geven. 

Uit  de  enquêtes  die  zijn  ingevuld,  blijkt  dat  bezoekers  het  MEK  meestal  via
familie/kennissen kennen en meestal uit Oosterhout of de directe omgeving komen. De
meeste  bezoekers  zijn  bekend met  de  faciliteiten op  het  MEK zoals  pensionopvang,
kinderfeestjes, lezingen enz. 
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Bezoekers  zijn  tevreden  over  het  MEK,  alhoewel  sommigen  graag  een  uitgebreider
aanbod zouden zien in onze horeca (door bijvoorbeeld broodjes in  het aanbod op te
nemen) en een grotere speeltuin. Gezien de actuele regelgeving is dat echter moeilijk te
realiseren. 

Bezoekers beoordeelden het MEK gemiddeld met een 7.7. Weer iets hoger dan vorig jaar!

2.5 Overig

Opvang konijnen en knaagdieren

Ook  in  2016  heeft  het  MEK  particulieren  de  mogelijkheid  geboden  om  tijdens  hun
vakantie konijnen en knaagdieren onder te brengen op het MEK. Hieronder staat een
overzicht met het aantal dieren dat hier hun vakantie heeft mogen vieren:

 41 Konijnen
 13 Cavia’s

Het aantal dieren dat in 2016 is gedumpt is laag. Er zijn alleen twee jonge eendjes bij de
voordeur gezet. We zijn natuurlijk erg blij met dit dalende aantal. 

3. Evenementen 

3.1 Kraamfeest
In 2016 is het kraamfeest (zondag, eerste paasdag) vanuit dezelfde gedachte als vorig 
jaar voortgezet. Verdeeld over het terrein stonden 12 kramen (standhouders), die op 
deze manier de mogelijkheid hadden om hun producten of activiteiten onder de aandacht
te brengen van onze bezoekers. Dit in combinatie met de hoeveelheid jonge dieren blijkt 
een groot succes.

3.2 Insectenworkshop 
Begin mei hebben we samen met WNF Regioteam West-Brabant een insectenworkshop 
georganiseerd. Van een imker leerden de kinderen van alles over de bijen en ze hebben 
ook uitleg gekregen over onze insectenmuur en onze bijententoonstelling. Daarnaast 
mochten ze allemaal een insectenhotel in elkaar knutselen en mee naar huis nemen. Ook
kregen ze allemaal een zakje zaad mee zodat ze thuis allerlei bloemen konden zaaien die
voor bijen aantrekkelijk zijn. De workshop was een groot succes met zo’n 70 
deelnemende kinderen.

3.3 Biggen knuffelen
Doordat we in 2016 twee grote nesten met biggen hadden, hebben we als activiteit 
‘biggen knuffelen’ georganiseerd. Ondanks het feit dat dit alleen aangekondigd was via 
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Facebook was het een groot succes. De mensen stonden rijen dik rond onze 
varkensweide. De biggen waren oud genoeg om ze even van hun moeder te scheiden. 
De moeders zijn dus even naar binnen gegaan, waardoor kinderen ook echt in de weide 
bij de biggen konden. In groepjes hebben de kinderen even kunnen spelen met de dan al
erg eigenwijze biggen. 

3.4 Dierendag
Dierendag is dit jaar helaas een beetje tegengevallen. We vierden dit op zondag 2 
oktober, maar de weergoden waren ons die dag wel heel erg slecht gezind…. Kraampjes 
die normaal gesproken verdeeld staan over ons terrein hebben we naar binnen moeten 
verplaatsen. Gelukkig was dit nog net voordat de ophokplicht voor vogels inging, 
waardoor we wel de beschikking hadden over onze potstal. 
Zoals te verwachten, kwamen er door het slechte weer ook veel minder bezoekers dan 
we hadden gehoopt. Laten we hopen dat het weer in 2017 een beetje mee zit!

3.5 Dag van de duurzaamheid
Op maandag 10 oktober hebben we de dag van de duurzaamheid gevierd op het MEK. 
Omdat we het graag op de dag zelf wilden doen, hebben we onze kinderboerderij voor 
één keer opengesteld op onze wekelijkse sluitingsdag. 
In samenwerking met ONE is een middagprogramma georganiseerd waarbij o.a. onze 
nieuwe zonneboiler is geopend door Wethouder Vissers. 
Verder werd door een medewerkster van Theek 5 voorgelezen uit een boek dat speciaal 
voor de dag van de duurzaamheid is geschreven door studenten van de PABO en er was 
een speurtocht gericht op duurzaamheid binnen onze kinderboerderij. 
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3.6 Halloween 
In 2016 hebben we voor het eerste Halloween gevierd op de kinderboerderij. Dit was één
van de eerste keren dat we (op de levende kerststal en de avondvierdaagse na) een 
avond opstelling hadden waarbij het dan ook echt helemaal donker was. Voorafgaand 
aan de activiteiten hebben we op woensdagmiddag met een groep van 30 kinderen 
lampionnen gemaakt van pompoenen. Deze konden tijdens de avondactiviteit op 
zaterdag worden opgehaald. 
We zouden om 18.00 uur open gaan, toen stonden de mensen al rijen dik voor onze 
deur. Omdat we deze enorme opkomst helemaal niet verwacht hadden waren we al snel 
door onze spullen heen. In 2017 gaan we dit anders aanpakken. Desondanks heeft het 
overgrote deel van de bezoekers een heel leuke avond gehad en het was geweldig om te 
ervaren dat er zoveel animo is voor een Halloween avond op het MEK. 

3.7 levende kerststal
We hebben in 2016 geprobeerd om na enkele jaren weer nieuw leven te blazen in onze 
levende kerststal. Helaas gooide de vogelgriep roet in het eten. Enkele weken voor de 
activiteit zou plaatsvinden moesten we beslissen om deze niet door te laten gaan. Het 
leek niet verstandig om grote groepen mensen naar het MEK te trekken, terwijl er zoveel 
beperkende maatregelen golden.
Een flink deel van de voorbereidingen was toen inmiddels gedaan en daar zullen we in 
2017 veel profijt van hebben. 
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4. Milieu-Educatief Centrum

4.1  Informatiecentrum

Het MEK beschikt in het bezoekerscentrum over een
informatiecentrum,  dat  zoveel  mogelijk  door
vrijwilligers en stagiaires wordt ingevuld. Bezoekers,
leerkrachten en leerlingen kunnen hier terecht  met
uiteenlopende  vragen  over  onder  andere  natuur,
milieu,  educatie,  dieren  en  dierverzorging. Het
informatiecentrum wordt  voortdurend voorzien  van
nieuwe  en  actuele  informatie,  met  name
vaktijdschriften. 
Ondanks de dominante rol van internet als bron van
informatie,  maakten  verschillende  bezoekers  en
organisaties  ook  in  2016  weer  gebruik  van  ons
informatiecentrum.  

4.2  Bezoekerscentrum

Het bezoekerscentrum wordt niet alleen gebruikt voor het ontvangen van klassen maar
ook met regelmaat voor lezingen, vergaderingen, cursussen etc. 

4.3 Tentoonstellingsruimte

Gezien het budget van de stichting is het niet langer mogelijk grote tentoonstellingen te
huren. Toch zet  de  stichting, met hulp van de vrijwilligers en in  samenwerking met
andere organisaties, ieder jaar een eigen aanbod aan tentoonstellingen neer. 
Om  het  onderwijs  te  voorzien  van  een  goed  aanbod  zoekt  de  stichting  naar
tentoonstellingen  die  aansluiten  bij  het  lesprogramma  van  scholen,  bij  actuele
ontwikkelingen of bestaande evenementen.

In 2016 waren 2 tentoonstellingen/exposities te zien:

- Vogels In  samenwerking  met  de  Volièrevrienden  werd  het
bezoekerscentrum drie  dagen  lang  gevuld  met  allerlei
vogels. Er was een keuring en ook onze bezoekers waren
van harte welkom. 

- Dieren en vakantie Van april tot en met juni hebben we aandacht gevraagd
voor  de  olifantenritjes,  zwemmen  met  dolfijnen,
ezelritjes,  stierenvechten, knuffelen met tijgers,  kopen
van foute souvenirs en al die andere dingen die slecht
zijn voor de natuur en de dieren en waar mensen wellicht
tijdens  hun vakantie  helemaal  niet  bij  stil  staan.  We
hebben geprobeerd mensen (en vooral ook kinderen) te
laten nadenken en zich bewust te laten worden van de
gevolgen  van  de  “leuke  vakantie-excursies  en
souvenirs”.  

Vaste tentoonstelling
Om aantrekkelijk te blijven is het MEK genoodzaakt te zoeken naar een nieuwe invulling
voor het bezoekerscentrum. Onze steeds wisselende tentoonstellingen van eigen hand
blijken steeds minder te voldoen aan de wensen en verwachtingen van onze bezoekers,
die  in  de  loop  der  tijd  steeds  meer  ‘verwend’  zijn  geraakt  door  interactieve
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informatiecentra die men elders bezoekt. In dat kader werden plannen gemaakt voor een
vaste, maar flexibele interactieve tentoonstelling. Gezien het enorme financiële plaatje
dat  aan zo’n  tentoonstelling hangt, konden  deze  plannen echter niet  verder  worden
voortgezet.
Medio 2016 kregen we echter goed nieuws: de gemeente Renesse had besloten dat het
MEK al het materiaal van hun gesloten NME-centrum kosteloos kon overnemen. 
Het blijkt echter een flinke klus om het materiaal geschikt te maken voor ons gebouw en
voor het gebied waar wij ons op richten. Het feit dat het materiaal 20 jaar oud is, maakt
het er niet makkelijker op. We zijn er echter van overtuigd dat het uiteindelijke resultaat
al deze moeite waard zal zijn!

5. Natuur- en milieu-educatie
Leerkrachten, leerlingen en opleidingscentra (ook van buiten Oosterhout) weten het MEK
te vinden. Niet alleen voor een leuk uitje met hun leerlingen, maar ook voor lessen. 
Het MEK heeft een uitgebreid aanbod aan lessen en lesondersteunend materiaal, zoals
leskisten  en  dvd’s. In  overleg  met  leerkrachten  kan  het  MEK  ook  lessen  op  maat
verzorgen, zoals de dierendagactiviteit voor een peuterspeelzaal.
Het MEK blijft zich voornamelijk richten op het basisonderwijs en op de bevolking van
Oosterhout. 

5.1  Onderwijs

In 2016 hebben klassen regelmatig het MEK bezocht voor een les of rondleiding. De
meesten  kwamen  in  het  voor-  en/of  het  najaar  (vanwege  het  weer).  Vooral  de
kabouterpaden waren weer een groot succes. 

Onderwijsbrochure

De  onderwijsbrochure  geeft  docenten  een
overzicht van de facilitaire ondersteuning die
het  MEK  kan  bieden.  Ook  in  2016  was  de
brochure  te  downloaden  op  onze  website.
Daarnaast is begin 2016 een overzicht van het
aanbod naar de scholen gemaild.

Onderwijsaanbod in 2016:
16 Lessen
22 Leskisten
20 DVD’s
6 Vakbladen/tijdschriften
Boeken
18 rondleidingen

Ook kunnen de leerkrachten gebruik maken van andere materialen, zoals bijvoorbeeld de
‘melkkoe’. 

5.2 Oosterhouters

Het MEK biedt de Oosterhoutse bevolking een breed scala aan projecten. Indien mogelijk
worden verschillende projecten gecombineerd, zodat deze een grotere impact krijgen. 

Omdat wij een natuur- en milieueducatief centrum beheren, streven we naar een zo
breed en groot mogelijk aanbod van NME-activiteiten binnen ons centrum. Wij bieden
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daarom ook andere organisaties de mogelijkheid op het MEK activiteiten te ontwikkelen.
De volgende organisaties maken hier gebruik van:
 De Aquariumvereniging De Siervis met vergaderingen en lezingen
 Het IVN met vergaderingen, groencursussen en lezingen
 Het bijengilde met cursussen
 Stichting Ruilhandel Oosterhout 
 De Volière Vrienden met vergaderingen en tentoonstelling
 De milieuvereniging met vergaderingen en lezingen
 Stichting Hulphond met puppy-trainingen
 Stichting ONE (Oosterhout Nieuwe Energie) met vergaderingen
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Naast  de  eerder  genoemde tentoonstellingen organiseerde het  MEK in 2016 voor  de
Oosterhoutse bevolking de volgende activiteiten:

Rondleidingen
 Helpen op de boerderij

Activiteiten
 Knutselmiddagen
 Ponyritjes
 Dieren verzorgen
 Educatieve kinderfeestjes
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6. Netwerken

Het MEK is nauw betrokken bij diverse lokale, regionale en nationale netwerken. 

Het  MEK  kan  fungeren  als  intermediair  tussen  de  gemeente,  scholen,  natuur-  en
milieuorganisaties en de bevolking. Het MEK kan mensen snel en adequaat van advies en
informatie voorzien. Het MEK wordt dan ook door verschillende organisaties (bijvoorbeeld
het provinciaal consulentschap NME en VSKBN) als voorbeeldmodel gebruikt van een
organisatie die met zeer beperkte (financiële) middelen in staat is een kwalitatief goed
programma neer te zetten. 
Dit leidt er toe dat er met regelmaat organisaties een kijkje op het MEK komen nemen
en/of een voorlichtingsgesprek aanvragen. 

7. Financiën

Net als in voorgaande jaren bleef de zoektocht naar aanvullende financiële middelen een
speerpunt  voor  bestuur,  personeel  en  vrijwilligers.  Naast  de  jaarlijkse  gemeentelijke
financiële ondersteuning heeft het MEK onder andere inkomsten uit:

 Giften in de Melkbus (donatiebus);
 Verkoop van koffie, frisdrank en ijs;
 Kinderfeestjes;
 Opvang konijnen en knaagdieren;
 Verhuur van lesmateriaal aan scholen buiten de gemeente Oosterhout;
 Giften van sponsoren.

In de bijlage vindt u de jaarcijfers van 2016. Het jaar is wederom afgesloten met een
verlies.  Het  verlies  bedraagt  € 1.135,  maar  dat  is  enorm  geflatteerd  doordat  de
voorziening groot onderhoud met € 25.000 is afgenomen. Per saldo was het verlies dus
eigenlijk ruim € 26.000.
Zoals uit de jaarcijfers blijkt is de omzet in 2016 sterk gedaald (14,4%) ten opzichte van
2015. Deze daling is vooral te wijten aan het slechte weer en het feit dat er minder
subsidie  is  ontvangen  van  de  gemeente  Oosterhout.  In  de  voorgaande  jaren  werd
tweemaal per jaar een activiteitensubsidie verstrekt en dat is in 2016 niet gebeurd.

In 2016 heeft het MEK door diverse oorzaken te maken gehad met hoge kosten voor 
dierenartsen. Ook zijn de kosten van voer, hooi en stro flink gestegen o.a. door 
prijsstijgingen bij de leveranciers.

Per 1 december 2015 is het aantal uren in het contract van de dierverzorgster uitgebreid,
omdat het niet langer verantwoord was om het aantal uren van de dierverzorgster te
beperken tot 0,4 fte. Hierdoor zijn de salariskosten flink toegenomen. Bezuiniging op de
uren van de dierverzorgster gaat ten koste van het dierenwelzijn en de gezondheid van
de dieren. Bovendien is het dan ook niet mogelijk om te voldoen aan de (strenge) eisen
van het onontbeerlijke zoönose-keurmerk.
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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 in het
jubileumjaar 2017 weer spic en span uitzien. Dankzij hun tomeloze inzet en de hulp van 
vele sponsoren kon er de afgelopen jaren enorm veel werk worden verzet. 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. 

De inzet van De Vrienden heeft al tot verschillende successen geleid. De Vrienden hebben
een groep van ca.  100 donateurs geworven en enkele bedrijven bereid gevonden om
onderhoudswerk te verrichten. Er ligt echter ook nog veel onderhoudswerk te wachten,
dus blijven de Vrienden actief. 

8.1   Sponsoren

Deze sponsors zorgden ervoor dat er ook in 2016 weer heel veel tot stand kon worden 
gebracht:

 Stichting TBA+
De stichting heeft een zeer zichtbare start gemaakt met het opknappen van het 
kabouterbos en de donateursboom op het terras. Voorts is de toezegging gedaan 
om jaarlijks onderhoud hieraan te plegen.

21
Jaarverslag 2016 Stichting Milieu Educatie en Kinderboerderij



 Hoveniersbedrijf Jan van den Heijkant 
heeft graafwerk verricht rondom de containers zodat we daar bestrating kunnen 
aanbrengen.

 Martens Beton - Oosterhout 
heeft betonnen rioleringsbuizen t.b.v. drinkbakken voor de varkens gesponsord. 

 Gemeente Oosterhout
heeft de bestrating voor het hoofdgebouw aangepast en uitgebreid en achter het 
hoofdgebouw hersteld.

 Gemeente Schouwen-Duiveland 
heeft de inboedel van het opgeheven EcoScope in Renesse geschonken aan het 
MEK.

 De Graaf Logistics uit Oosterhout 
heeft het transport van Renesse naar Oosterhout gesponsord.

 Rexcom B.V. te Nijkerk 
heeft de databekabeling voor het camerasysteem en de automatisering gespon-
sord. 

 Dijnsen Beveiligingen 
heeft een camerasysteem t.b.v. de beveiliging van het hoofdgebouw en terrein 
gesponsord. 

 Nijkamp Aanneming 
heeft voor de beveiliging van het buitenterrein 2 lichtmasten gesponsord.

 Overdekte opslagruimte bij de containers alsmede bestrating rondom de contai-
ners uitgevoerd door onze klussers.

 Balemans Bouwbedrijf 
stelde de materialen voor de omkasting van de vijverpomp ter beschikking. Deze 
werd gerealiseerd door onze klussers.

 Specsavers Goede Doelenfonds 
heeft een donatie gedaan waardoor o.a. de brug bij de ganzenvijver geheel kon 
worden vernieuwd.

 Oosterhout Nieuwe Energie (ONE) en Enexis 
Door hun bemiddeling is een Digitaal Educatief scherm geïnstalleerd waarop het 
energiegebruik en de opbrengst van de zonnepanelen goed is af te lezen. 
Ook is hiermee een leerprogramma over energie beschikbaar voor scholen.

 Met steun van een van onze sponsors is op woensdag 5 mei een middag georgani-
seerd voor basisschoolleerlingen. Zij konden zelf een insectenhotel bouwen en 
mochten dit meenemen naar huis om in hun tuin te plaatsen.

 Biesbosch Regiofonds 
heeft een schenking gedaan van 6000 euro. 
Hiermee is de ganzenvijver in het najaar voorzien van een lemen bodem zodat de 
lekkage tot het verleden behoort en de vijver een fraaier aanzien heeft gekregen.

 Onderhoudsbedrijf van Halderen 
heeft een grote hoeveelheid planten en struiken geschonken waarmee de heem-
tuin en ganzenvijver zijn aangekleed.

22
Jaarverslag 2016 Stichting Milieu Educatie en Kinderboerderij



 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 no-
dig, zoals stenen, palen, planken, verlichtingsmaterialen, beits, verf, gereedschap-
pen 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

 Leonard Communicatie b.v. - Oosterhout

 NederlandSchoon.nl

 Arvidi automatisering - Oosterhout

 Hanneke Offereins - Oosterhout

 Veiligheidscentrum Oosterhout

 Rabo Bank Amerstreek 

 Colours Grime en Visagie – Oosterhout

 Jos Hofkens HIG – Oosterhout

 Hoveniersbedrijf Jan van den Heijkant - Oosterhout
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Bijlagen 
Bezoek scholen per bezoek van 1 januari 2016 tot 31 december 2016.

School Activiteit
Kinderdagverblijf de Vlinder Voorleesbezoek 
De kinderopvang Voorleesbezoek
Basisschool Paulo Freire (2 
groepen)

Kabouterpad Boerderijleven

Basisschool Klaverhoek (2 
groepen)

Kabouterpad Boerderijleven

Basisschool de Duizendpoot (4
groepen)

Kabouterpad Boerderijleven

Basisschool de Duizendpoot (3
groepen)

Peuterochtend

Basisschool de Pionier (4 
groepen)

Kabouterpad Boerderijleven

Basisschool Sterrendonk (3 
groepen)

Kabouterpad Boerderijleven

Basisschool Marcoen uit Dorst 
(twee groepen)

Kabouterpad Boerderijleven

Montessorischool Kabouterpad Boerderijleven
Basisschool de Vlinderboom uit
Dongen

Kabouterpad Boerderijleven

Voorschool Rubenshof (2 
groepen)

Kabouterpad Boerderijleven

Voorschool Pionier (3 groepen) Kabouterpad Boerderijleven
Basisschool Strijen Kabouterpad Boerderijleven
Kinderdagverblijf Stationnetje Bezoek op locatie 
Basisschool de Hobbit Kabouterpad Boerderijleven
Basisschool Sint Jan ui Dongen Kabouterpad Water
Voorschool Paulo Freire (3 
groepen)

Kabouterpad Boerderijleven

Voorschool Meander (3 
groepen)

Kabouterpad Boerderijleven

In  bovenstaande  lijst  staan  alleen  de  scholen  die  gereserveerd  hebben.  Regelmatig
komen scholen ons ook een bezoekje brengen zonder reservering.
Naast  scholen hebben  ouderencentra,  buitenschoolse  opvang en  de  scouting  gebruik
gemaakt van het MEK. 

Op het MEK georganiseerde evenementen van 1 januari 2016 tot en met 31 december
2016

Evenement Datum Aantal bezoekers
Kraamfeest 27 maart Ca. 600
Workshop Ikea 4 mei Ca. 200
Biggen knuffelen 28 juli Ca. 150
Dierendag 2 oktober Ca. 75
Dag van de duurzaamheid 10 oktober Ca. 50
Halloween 29 oktober Ca. 400
Kinderfeestjes Gehele jaar Ca. 150
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Stagiaires 
Overzicht van het aantal stagiaires met hun werkzaamheden die in 2016 geweest zijn
voor een stage bij de Stichting Milieu Educatie en Kinderboerderij.

Aantal
stagiairs

Opleiding Werkzaamheden 

1 VMBO groen
Prinsentuin

Algemene werkzaamheden kinderboerderij

1 Helicon Den Bosch Algemene werkzaamheden Kinderboerderij
15 MBO dierverzorging

Prinsentuin
Algemene werkzaamheden kinderboerderij

Verder hebben diverse scholieren op het MEK hun maatschappelijke stage vervuld. 

Overzicht van organisaties die gebruik hebben gemaakt van de ruimten van het MEK:
 IVN
 Bijengilde
 Aquariumvereniging De Siervis
 Volière Vrienden
 Stichting Ruilhandel Oosterhout
 Stichting Prisma
 De milieuvereniging
 Stichting Hulphond
 Stichting ONE
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