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Geachte leden van de gemeenteraad, geacht college, geachte leden van de commissie samenleving,
op 18 juni j.l. is de vorige update (verstuurd op 16 april j.l.) besproken tijdens de vergadering van de commissie
Samenleving. Wij hebben op een later tijdstip kennis genomen hiervan, helaas hebben wij hierdoor geen
toelichting kunnen geven op een aantal besproken onderwerpen. Eén van de vragen vanuit de commissie was
wat er uit de gehouden enquête was gekomen. In de bijlage een samenvatting van de resultaten van de enquête.
Omdat wij het gevoel kregen dat in de commissie-vergadering het beeld ontstond dat de gemeente nu moet
wachten op onze plannen, willen wij u graag wijzen op de gang van zaken, beschreven in de vorige update.
Ons is eind dit voorjaar gevraagd om met een eigen en gedegen plan voor de toekomst te komen. Omdat wij
een voorziening van en voor Zevenaar e.o. zijn, is het in onze ogen vanzelfsprekend om de bezoekers van de
kinderboerderij te raadplegen, alvorens eigen plannen op te stellen. Vanuit de enquête hebben wij de volgende
vervolgstappen gedefinieerd:
- Opstarten gesprekken met de NME (om mogelijkheden te onderzoeken v.w.b. samenwerking m.b.t. Educatie
en evt. andere overeenkomstige en/of elkaar versterkende kernwaarden.)
- Opstarten samenwerkingsverbanden met kinderopvangorganisaties.
- Opstarten businessplan Horeca Professionalisatie (om te voorzien in behoeften bezoekers en genereren van
extra inkomsten.)
Uiteraard hangt e.e.a. ook af van hoe de gemeente in de toekomst om wil gaan met de subsidie die wij tot op
heden jaarlijks hebben mogen ontvangen. Als bestuur willen graag weten wat het nieuwe subsidiebeleid voor
een gevolgen heeft voor Kinderboerderij Rosorum. Versobering van de subsidie zal in de huidige situatie
versobering van de Kinderboerderij-voorziening tot gevolg hebben. (Zie ook het onderzoeksrapport van OrgID
met daarin de 3 scenario's.)
Voor dit najaar staat in ieder geval op het programma:
- Gesprekken met de NME;
- Werving nieuwe vrijwilligers en bestuursleden;
- Werving nieuwe 'Vrienden van de Kinderboerderij';
- Oriëntatie Horeca Professionalisatie.
Mocht u behoefte hebben aan een nadere toelichting op bovenstaand schrijven of bepaalde onderwerpen die
behandeld zijn in onze update, dan staan wij u graag te woord.
Hartelijke groet,
Bestuur Kinderboerderij Rosorum Zevenaar
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(namen bestuursleden zijn op te vragen bij de griffie)
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Resultaten enquête
bezoekers kinderboerderij
Rosorum Zevenaar

Voorjaar 2019

Bestuur kinderboerderij Rosorum

Voorwoord
Eind 2017 is het onderzoeksrapport van bureau OrgID aan de Zevenaarse gemeenteraad gepresenteerd. Doel
van dit onderzoek was een voorverkenning om te komen tot een toekomstbestendig plan voor een
toekomstbestendige kinderboerderij/NME-voorziening in Zevenaar.
Helaas heeft door de gemeentelijke fusie van Zevenaar met Rijnwaarden het proces daarna een jaar stil
gelegen. Het nieuwe college heeft aangegeven niets met de conclusies uit het gedane onderzoek te kunnen,
aangezien de dienst NME niet aan de kinderboerderij gekoppeld kan worden. Kort door de bocht waren wij
als bestuur dus weer terug bij af. Ons is gevraagd om met een eigen uitgewerkte toekomstvisie te komen.
Om hier goed invulling aan te kunnen geven, vonden wij als bestuur het zeer belangrijk om eerst onze
bezoekers te raadplegen; wat vinden zij van de huidige kinderboerderij, wat vinden zij belangrijk aan een
kinderboerderij-voorziening en hoe zien zij de toekomst van de kinderboerderij in Zevenaar?
De resultaten van deze enquête (gehouden in het voorjaar van 2019, eind maart t/tm 30 april) zijn hieronder
middels diagrammen en open antwoorden weergegeven.

Demografische gegevens van de respondentengroep
(N=191)
Waar N=190 zijn de antwoorden van een kinderdagverblijf uit de resultaten weggelaten
omdat dit niet als huishouden kan worden meegenomen.

Bezoekfrequentie
Een kijk op de bezoekfrequentie en de diverse invloeden van seizoenen en
gezinssamenstelling hierop.

Hoe de kinderboerderij wordt beleefd door de bezoekers.

Toelichting op bovenstaand:
● Weet dat wel kan niet op hoogte van assortiment
●

Het is al super dat je überhaupt wat kunt bestellen

●

Aanbod voor ijsjes en drinken.

●

De horeca mag veel meer in het zonnetje gezet worden. Zoals bv in duiven in het horsterpark: koffie
met appeltaart of goed ijs.

●

Ik kijk er vaak niet. Maar ijsjes zijn er en die kunnen we niet zelf meenemen :-)

●

Ik heb er nooit naar gekeken, want neem zelf alles mee

●

Prima zo

●
●

Wellicht dit meer onder de aandacht brengen om zo meer bekendheid te genereren
Graag wat meer keuze in het algemeen zodat je wat langer kan blijven als je wilt

●

Iets meer dranken en snacks enzo

●

Ik zou graag een breder aanbod in zowel eten als drinken hebben. En mijn voorkeur zou uitgaan dat
ik dit kan nuttigen bij de speeltuin zodat ik mijn dochter in de gaten kan houden. Het terras bij het
winkeltje gebruik ik nooit. Tevens staan op de foto's van het aanbod bijvoorbeeld AH chips terwijl
jullie laatst lays verkochten. Ik zou kiezen voor A-merken op de foto's en die ook verkopen.

●

Ik wist niet dat er een winkeltje in zat.

●

Suggestie: drinken verkopen bij de speeltuin levert extra inkomsten op.

●

Tip: aanbod ook bij de zandbak aanbieden via een kraampje

●

Ben er nog niet geweest

●

Eens een ijsje gekocht daar, maar geen idee dat er meer was.

●

Ik maak er bijna geen gebruik van.

●

Wij wonen zo dichtbij - ongeacht het aanbod zal het niet vaak voorkomen dat we iets te eten of
drinken zullen kopen. Zeker leuk dat er aanbod is hoor, maar voor ons geen prioriteit.

●

Dan kan je ook lekker wat langer blijven.

●

Denken aan soorten koffie

●

Ik weet dat je een ijsje kon halen en koffie geloof ik. Maar ik vind het niet heel duidelijk of
uitnodigend, voel me bezwaard. Of ik ben verlegen...

●

Vaak in het weekeinde alleen ff er na toe

●

Ik wist niet dat daar een winkeltje zat. Simpele (lunchkaart) lekker terras met direct toezicht op mijn
kindje die in de buurt kan spelen of kijken bij de diertjes en ik zal er zeker gebruik van maken!

●

Het zou wellicht handiger zijn om spullen te verkopen bij de zandbak omdat daar de meeste mensen
zitten. In het hok met de konijen, of die bij de kippen?

●

Schaapskooi kom ik eigenlijk niet. Dat er een winkeltje zit is mij ook niet echt duidelijk.

●

Maak geen gebruik van het winkeltje

●

Maak hier nooit gebruik van.

●

geen idee, ik moet het nog uitvinden.

●

Ik ben niet op de hoogte van het aanbod

●

Ik vind t niet aantrekkelijk om te lunchen of iets te gaan snacken. Het ziet er binnen zeer
onaantrekkelijk uit. Wel zou t leuk zijn.

●

Koffie/ thee/ ranja en broodjes oid zou prima zijn. En iets voor de kids.

●

Ik zou graag een stuk taart kunnen bestellen of een tosti

●

Verse producten van de dieren meer promoten, laag drempeliger verkopen bij het verlaten van de
boederij helpt verkoop van eieren en honing etc

●

Ik koop er nooit wat aangezien ik vaak met veel kinderen tegelijkertijd kom.

●

is altijd leuk om ook streek producten te kopen uit de omgeving.

●

Ik zou zeker gebruik maken van simpele dingen als koffie limonade en koek/ tosti

●

Iets van een lunch

●

Evt voer verkopen. Kinderen vinden het super om dieren te voeren. Of worden ze dan ziek...

●

Het nodig meer mensen buiten de omgeving uit om te komen.

●

Ik zou het leuker vinden als je wat drinken of een ijsje kunt halen bij de speeltuin

●

Nvt

●

Nooit opgevallen

●

Ik haal er nooit iets

●

Winkel?

●

Ook graag een bredere keuze in kleine versnaperingen.

●

Ik zou ook graag kunnen kiezen van een kleine lunchkaart.

●

graag wat meer frisdranken zoals sinas.cola.cocolademelk.

●

niet ingevuld

●

Ik zou ook graag een bredere keuze in dranken en kleine versnaperingen hebben.

●

Simpele en gezonde lunch broodjes

Toelichting op bovenstaand:
● Kan soms nog wat uitdagende met bv skelters traptrekkers
●

Sommige speeltoestellen zijn verouderd. Verder denk ik dat er nog veel uit te breiden is aan
speelmogelijkheden

●

Het mag wat uitdagender en mee met de tijd.

●

Ik kwam in de zomer regelmatig brandnetels/distels tegen op en vlak langs het pad.

●

Afstand tussen speeltuin en plek waar je drinken kunt kopen is wat groot. Misschien ook een
verkooppunt bij de konijnen? Of iemand daar naar toe laten brengen. Mensen zijn vaak lui om
helemaal terug te lopen?

●

Het gaat onze kinderen vooral om de zandbak en glijbaan

●

Prima

●

De kinderen hebben urenlang plezier in de speeltuin, echt een fijne plek

●

Er ijs niet veel voor de aller kleinste.

●

Ik ga ervan uit dat de speeltuin veilig is en goed onderhouden. Zelf kan ik dat niet goed beoordelen.

●

Toevoegen van schommel, wipwap

●

Wanneer je in de ochtend komt zijn de toestellen nog nat en ook het gras. Dat vind ik niet fijn

●

Ik zie graag wat meer voor de kleinere kinderen. Er staat tevens een gevaarlijk glijbaantje

●

Niks op te zeggen

●

Veel speelgoed wat er ligt is kapot

●

De speeltuin is oud en sommige toestellen zijn stuk. Een beter onderhouden speeltuin met breder
aanbod vanyut de horeca, bij voorkeur rondom de speeltuin zou ervoor zorgen dat ik meer zal kopen.

●

Misschien nog een schommel erbij + enkele (hoge) picknicktafels

●

Maar de vooruitgang is goed zichtbaar. Kapot speelgoed beter weglaten.

●

de steile helling bij de paarden

●

Mijn kind is nog te klein

●

Prima.

●

De speeltuin is prima voor kinderen tot en met 5 jaar. Oudere kinderen vervelen zich er sneller.

●

Leuk dat er naast de speeltoestellen ook wat speelgoed los staat en ligt, onder andere om in t zand
te spelen.

●

Verouderd

●

Voor kleine kinderen. Mag ook wel iets in de leeftijd van 6 tm 10

●

Ik zou graag meer binnen kunnen doen zodat je met slechter weer ook kunt komen. De workshops of
dieren aaien zijn dan binnen maar om vrij te spelen zou ook met minder of slecht weer moeten
kunnen.

●

Vaak ligt er speelgoed tussen wat gebroken is. Of scherpe stukken aan zitten. Zoals bijvoorbeeld een
kapot zeefje

●

Wij komen voor de speeltuin en dieren. Uitbereiding is altijd leuk.

●

Zolang de kleine man zich vermaakt is het toch prima!!!

●

Vind wel dat het meer speeltuin is dan boerderij

●

Er mag iets beter gelet worden op kapot speelgoed met scherpe randen. Vooral aan het eind van de
herfst was veel stuk met scherpe randen.

●

De oranje glijbaan vind ik niet veilig en niet passen bij de rest, die zou ik weghalen. De andere
glijbanen zijn veel mooier. Verder is het een erg leuke speeltuin!

●

De kinderen kunnen niet de weg op lopen of in het water vallen het is goed afgesloten!

●

Miss iets meer uitdaging voor wat oudere kinderen.

●

Mijn dochtertje is er blij mee. Ik vind t er zelf niet aantrekkelijk uit zien. Alsof t niet onderhouden is.

●

Er zouden speeltoestellen bij mogen komen oa voor de allerkleinsten.

●

Ik vind de ijzeren glijbaan alleen erg gevaarlijk voor kleine kinderen

●

Het midden gedeelte is prima, het pad naar de weide boven is niet zo veilig. Helaas zijn de
schommels weg.

●

Vind dat het voor de alle kleinste wat minder is maar wel een leuke speeltuin voor de zelfstandige
kids.

●

is mooi schoon en goed geregeld, nergens vind je rotzooi

●

Grotere speelmogelijkheden zou leuker zijn zo kunnen de kinderen en spelen en dieren bekijken.
Gezien de uitbreidingen rond om Zevenaar zou dat juist een uitkomst zijn om dagjes mensen ook te
trekken en hun kinderen te laten spelen

●

Onze kinderen 4 en 5 jaar vermaken zich prima

●

Ik heb geen kinderen maar ziet er prima uit.

●

Vind niet super leuk speeltuin voor kids

●

Voor de kleintje ms is het best lastig het grote toestel te gebruiken. En best gevaarlijk ook (leeftijd
4-6)

●

Voor de oudere kinderen zou er meer uitdaging qua speeltoestellen mogen zijn. (10 jaar)

●

Te klein en te simpel

●

-

●
●

Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen.
Voor grotere kinderen (4+) vind ik het relatief veilig, ook uitdagend met touwbrug etc. Voor de
kleinere kinderen is wat minder aanbod, zeker 0-2 jaar categorie.

●

Iets met waterspelen zou fantastisch zijn voor de zomer(handmatige waterpomp is al voldoende)

●

Ik vind het prima, ik stoor mij nergens aan en het valt niet positief of negatief op.

●
●

Vanaf de paarden een kabelbaan voor de grotere kinderen?
Een blote voetenpad?

●

Alles ziet er goed uit

●

Er zouden wat meer 'boeren' planten kunnen staan of groenten en kruiden. Ook natuurlijke (wilde)
planten zouden goed staan.

●

Misschien zijn moestuintjes een leuk idee.

●

Jmmer van de werkzaamheden dat je niet meer helemaal rond kunt lopen. Wij zijn voor rosorum en
de kinderboerderij onderandere daar komen wonen. Ik hoop oprecht dat dit blijft en mag groeien. Dat
we het park oom weer helemaal rond kunnen wandelen.

●

Wij komen voor de dieren en speeltuin

●

Het afgelopen jaar is er heel veel werk verricht en het is heel mooi geworden!

●

Het ziet er allemaal netjes en erg verzorgd uit

●

Er is voldoende bomen en groen te zien

●

Fantastisch opgeknapt!

●

Soms is het wat kaal; wellicht iets met fruitbomen waar je weer evenementen aan kunt koppelen?

●

Jammer van de bouwerij eromheen

●

misschien toch nog hier en daar een prullenbak extra

●

Het stuk van de gemeente zo sfeervoller en netter mogen, de kinderboerderij mag wat meer als
visitekaartje gezien worden

●

Is wat minimalistisch.

●

De groen voorziening is prima

●

Vind het park kaal geworden

●

Jammer dat de bomen helemaal zijn weggehaald voor de rondweg

●

er mag wel wat meer gras op alle weilanden staan..en wat meer mooie bloemen staan.

●

Ik mis wel de bomen die de gemeente voor de wegverbreding gekapt heeft. Zonde voor de natuur het
zicht vanaf de boerderij richting park/weg.

In hoeverre zijn de respondenten bekend met de diverse
activiteiten van/op de kinderboerderij? D it was een open vraag.

Organisatie en exploitatie van de kinderboerderij

Opmerkingen ten aanzien van de exploitatie van de kinderboerderij:
● Elke gemeente moet een kinderboerderij hebben en ja, dat kost de gemeente geld! Ik zou wel extra
gemeente belasting ervoor over hebben, als er Dan door de gemeente minder in kunst word
gestoken
●

De speeltuin lijkt vooralsnog te voldoen. Je kunt echter avontuurlijker spelelementen creëren, die ook
voor oudere kinderen en volwassenen een uitdaging vormen.

●

Maak een modernere eetgelegenheid en zelf meegebrachte consumpties niet toestaan. Vraag
entreegeld. Meer zitjes voor ouders/verzorgers. Ik snap dat het veel geld kost om een moderne
eetgelegenheid te realiseren maar misschien trek je dan meer bezoekers.

●

Een moestuin zou geweldig zijn. En de oogst ervan verkopen als biologisch product.

●

20: een gevarieerd aanbod zou mooi zijn, gezonde en minder gezonde versnaperingen.

●

Dit moet echt blijven en alleen nog maar groeien. Nogmaals hiervoor zijn we onderandere zo dichtbij
komen wonen.

●

Gezond eten is altijd belangrijk maar wij komen ook voor een ochtend of middag uit. Mijn docjter
mag van mij dan echt wel een ijsje of tostie. Zolang het aanbod gevarieerd blijft is er voor iedereen
wat wils.

●

20 niet alleen gezond maar wel fijn als erook gezond is, zoals normaal bruin brood of fruit voor heel
kleine kids

●

Met gemeentelijke inspanningen en ander beleid zit er veel potentie in de locatie dat een veel breder
publiek trekt. Denk aan betere horeca, speeltoestellen, educatieve activiteiten etc.

●

nee

●

20; mbt duurzaamheid kijk uit met onnodig verpakken in horeca gedeelte en zit in op recycle

●

Thee koffie Ranja, ijsje chips is ok. Snoep niet.

●

Graag wens ik dat er écht naar de dierenbelangen wordt gekeken en niet naar die van de mens. Denk
aan geen ponyrijden, konijnen/cavia's niet oppakken of aaien (zijn prooidieren). Dan pas leren
kinderen echt over dieren.

●

de kinderboerderij ziet er mooi uit kan nog steeds veel mooier .we willen de kinderboerderij niet kwijt.

●

Onafhankelijk zou ideaalbeeld zijn al vind ik wel dat de gemeente, maar ook andere belanghebbende
bedrijven moeten bijdragen. Of dit nou subsidie of sponsoring is.

Opmerkingen ten aanzien van de vragen over een eventuele bijdrage aan de exploitatie van de
kinderboerderij:
● De donaties moeten vrijwillig blijven
●

Heb het zelf al niet breed.

●

Kinderboederij is onderdeel van opvoeding en hoort gewoon fiinanciele bijdrage te ontvangen
gemeente of andere instanties om bestaan recht te hebben.

●

Zit in bijstand anders had ik graag gedoneerd

●

Gewoon centraal regelen via belasting

●

Geen afzonderlijke betaling past beter bij het gemeentelijke idee.

●

Misschien is een lidmaatschapkaart van bijv 10 euro per Jaar een idee? En dan als je geen lid ben
twee euro entree ofzo

●

Gemeente heeft zoveel JGZ gelden, dan wel preventieve zorg gelden waaruit een educatief
programma gericht op educatie van de leefomgeving, dieren en buiten zijn gefinancierd zouden
kunnen worden.

●

Rechtstreeks in een keer 50 euro word moeilijk. Maar af en toe 5 euro kan wel

●

Het is belangrijk dat de kinderboerderij blijft bestaan

●

Ik zou er best vijf euro per jaar voor over willen hebben. Maar dan moet er wel een goed plan liggen.
Bv samenwerking met studentes van de hogere hotelschool of andere horeca/vrijetijd opleiding.

●

Ik zou best wat meer dan 5 euro willen betalen maar wel naar wat ik over heb in de maand.

●

Ik ben niet bereid iets te doneren vanwege de manier waarop het organisatorisch gaat en hoe er met
de dieren omgegaan wordt.

●

Ik doneer liever rechtstreeks aan de kinderboerderij dan via gemeentelijke belastingen. Dan is het
maar de vraag of het bij de juiste terecht komt. Desnoods betaal ik elke keer een euro entree. Ook
prima, maar het mag niet weg. Zeker met mooi weer, zitten wij er regelmatig.

●

Vijftig euro per jaar vind ik veel, eenmalig vijftig euro zou ik wel willen doen, vijf euro per jaar ook
prima. Ik vind het echt een fijne plek voor de kinderen om de dieren te zien en te spelen

●

Al met al geef ik meer dan €5,- per jaar via de donatie box aan het hek bij de ingang. Elk bezoek
gooien wij daar 1 of meerdere euro's in.

●

50 euro is teveel, maar 25 is geen keuze. Jammer

●

Vraag €1,- entree pp, geef mensen daarvoor een klein beetje dieren voer wat ze kunnen geven.

●

Ik heb zelf nu 5 euro gedoneerd en vind dit geen probleem op dit jaarlijks te doen

●

21 komt dan niet bij de gemeente, 22 stop ik al in de melkbus, 23 is te veel

●

Ik kán niks missen aan geld

●

Ik denk dat 5 euro op jaar basis niet zoveel doet voor je financiële situatie en het zou zonde zijn als
de kinder boerderij over de aantal jaar niet meer zou bestaan.het hoort nou eenmaal helemaal bij
zevenaar

●

Voor €50,- euro per jaar heb ik een abonnement op burgers zoo. Ik zou maximaal €20,- per jaar willen
betalen voor de kinderboerderij en dan per kind waarbij de begeleiding niet betaald. Ik denk
overigens dat een beter horeca aanbod zoals ik al genoemd heb en dat rondom de speeltuin zal
zorgen voor meer inkomen. Als ik betaal voor de kinderboerderij ben ik geneigd mijn eigen eten en
drinken mee te nemen. Met een goed aanbod en een mooie speeltuin ben ik geneigd een drankje op
het terras te gaan drinken. Tevens zouden jullie iets kopen beter kunnen promoten.

●

Het liefst zie ik het geld rechtstreeks bij de kinderboerderij belanden.

●

Ik ben een alleenstaande moeder met een bijstandsuitkering. Heb dus niet de financiële middelen
om meer te doneren.

●

Ik doneer elk bezoek een paar euro. Liever zo dan in een keer. Kinderen gooien graag muntjes bij de
ingang.

●

Beter iedereen betalen dan afhankelijk van giften.

●

Ik vind € 50,- teveel.

●

50 euro vind ik teveel, maar 25 euro prima

●

Entree geen probleem. 50 cent pp.

●

Over vraag 23 moet ik nog even nadenken.

●

Afhankelijk van het aantal keren dat wij komen, stoppen wij geld in de bus.

●

50 euro vind ik teveel ineens

●

5 euro per jaar vind ik prima te overzien. Dan wel rechtstreeks aan de kinderboerderij zodat ik zeker
weet dat het daar ook terecht komt.

●

Betaal genoeg aan gemeente belastinge

●

In de vorm van entree kom je wel aan 50 in het jaar. Helemaal goed. Als het hierdoor blijft, groeit en
steeds aantrekkelijker wordt om het gehele jaar door te kunnen komen. Zeker wel.

●

hoeft niet via de gemeente, maar rechtstreeks, moet wel voor iedereen betaalbaar blijven

●

Verplicht belasting heffen vind ik nooit een goed idee. Beter is om te kijken naar mogelijkheden om
financieel zelfstandiger te worden (meer horeca, meer activiteiten voor div. Leeftijden en bij die
activiteiten bijdrage/entree vragen. Van dagelijks activiteiten meehelpen met voeren, en kleine
bijdrage voor zakje voer vragen tot educatieve middagen) en de rest aangevuld te krijgen door
donaties, subsidies. In het uiterste geval kan de gemeente bijspringen want een kinderboerderij vind
ik persoonlijk erg belangrijk.

●

5 euro per jaar kan iedereen wel missen. Als je dat uit belastingen haalt krijg je genoeg binden.
Mensen donateur laten worden kan ook, maar dat doen voornamelijk mensen die er baat bij hebben.
Dan moet je meer dan 5 euro vragen, maar 50 is voor mij wat aan de hoge kant. 25 zou bijvoorbeeld
wel gaan.

●

Zit in de bijstand, een klein bedrag is wel mogelijk!

●

Ik vind 50.- een hoop geld. 5 euro is prima. Als dat via gemeente belasting gaat vind ik dat onder
voorwaarden prima.

●

Heb het zelf niet breed. 50 euro kan ik niet ineens missen

●

Rosorum is voor ons een heerlijke plek om te spelen en met dieren te knuffelen. Thomas wil er elke
dag wel heen! Dat mag best beloond worden. Nu gooi ik af en toe iets in de donatiebus bij het hek.

●

Door via de gemeentelijke belastingen te betalen draagt iedereen een steentje bij en niet alleen de
bezoekers

●

Ik wil graag bijdragen, zoals ik nu doe in 'de pot', maar wel op mijn eigen initiatief en niet via meer
belastingen.

●

Misschien kan er meer nadruk komen te liggen op de vrijwillige bijdrage.

●

Een eenmalige bijdrage van 5 of 10 euro vind ik oké, maar ik kom er te weinig om 50 euro te doneren.

●

Belangrijk voor kinderen

●

Heb hier niet voldoende geld voor.

●

Heb laatst nog 5 euro gedoneerd voor de extra beveiliging nav de nare/laffe inbraak.

●

Ik woonde vroeger in de gemeente,kom er nu alleen als we op familiebezoek zijn

●

Door activiteiten te gaan betalen breng ik vaak meer geld naar de boerderij. Wel rechtstreeks. De
boerderij kan in mijn ogen meer geld ophalen dmv bijzondere activiteiten n kleine bijdrage te vragen.

●

Ik denk dat €50 mij net teveel zou zijn. Alhoewel ik best wat zou willen betalen om het in stand te
houden.

●

Nvt

●

Met vereende krachten kun je al mooie stappen zetten.

●

Elke keer als ik de kinderboederij bezoek dan mogen de kinderen geld in het bakje doen.

●

Hulp kan altijd! Nu is het tijd voor de gemeente om er iets aan te doen

●

Ik vind dat de gemeente dit moet betalen.

●

ik geef al extra bijdrage

●

Het is niet mijn taak om het te onderhouden de gemeente heeft geld genoeg om de kinderboerderij
te steunen

●

50 is wat veel. 20 is ok.

●

5 euro kun je makkelijker missen als 50 euro dat is best veel

●

Ik doneer liever rechtstreeks, dan weet ik in ieder geval dat het op de juiste plek terecht komt.

●

Rechtstreeks doneren lijkt me beter omdat je anders niet zeker weet of het wel daadwerkelijk daar
terecht komt.

●

Haal maar bij de verkwisters van de gemeente

●

23: voor mij niet haalbaar

●

Ik zou graag de kinderboerderij willen steunen, maar kan denk ik geen € 50,- missen.

●

Voor zo'n bedrag zou ik de kinderboerderij wel willen steunen.

●

Wij sponsoren reeds een dier

●

Ik doneer naar vermogen wanneer mensen meer zouden kunnen/willen geven is dat fantastisch.

●

Ik ben bereid om geld te geven, mits er aan dierenwelzijn wordt gedaan. (zie eerdere opmerking).

●

Ik ben al sponsor voor andere partijen.

●

even niet van toepassing weet even niet.

●

50 is veel te veel, bijna dierentuinprijzen

●

We zijn sponsor van Bibi en onze kleinkinderen komen graag op bezoek.

●

Het een valt samen met het ander; wisselwerking. Als het aanbod verder professionaliseert, hebben
mensen misschien minder moeite om ofwel entreegeld/jaarlijkse bijdrage/lidmaatschap te nemen.
Voor het aantal x per jaar dat ik er kom, vind ik € 50,- teveel, maar onze zoon is ook al 8 jaar.

●

Dan moet de € 5,- ook naar de kinderboerderij gaan.

●

Naar mijn mening dient de gemeente Zevenaar hier al in te voorzien.

●

Mits iets meer dierensoorten en vriendelihkheid personeel

Hoe zou uw ideale kinderboerderij eruit zien?
Te denken aan o.a. faciliteiten, dieren, locatie, samenwerking met andere partijen.
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Samenwerking met gemeente zevenaar zodat er eventuele kosten en vevanging van materialen en
aankopen etc gedaan kan worden door groot deel van de gemeente betaald word en klein deel het
park zelf
Voldoende dieren en waar kunnen helpen met verzorging aaibare dieren en sperlmogelijkheden
Grotere nachthokken voor de konijnen
Ruime plek voor de dieren
Zoals hij nu is.
Dieren en speeltuin
"De kinderboerderij is goed zoals hij is.
Niks aan veranderen."
Verder uitbreiden met hokken en meer dieren, maar dan met dieren met een hoog aaibaarheid en
knuffel gehalte
Thee huis erbij, iets met verstandelijk gehandicapten en mensen die op een normale arbeidsmarkt
niet aan een baan komen of in het “normale” leven niet begrepen worden!
Hij is prima zo.
Waar kinderen lekker kunnen zitten en ouders lekker kunnen koffie drinken
Meer boerderij dieren en wellicht bijzondere rassen
Dat de kinderen vrij kunnen rondlopen
Een Centraalpunt, met de de NME en diverse andere partijen samen, waarbij mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt begeleid worden, waar kinderen kunnen spelen maar ook uitgenodigd
worden tot (in)formele educatie. Waarbij de boodschap is een gezonde omgeving!
Huidige locatie en dieren, in de zomer evt ijs-kar met schepijs
Veel dieren waar kinderen dichtbij kunnen zijn zodat ze er van kunnen leren en activiteiten waar de
kinderen bezig worden gehouden zoals bv een speeltuin.
Zoals hij nu is. Maar zou het ook leuk vinden als de kippen vrij rondlopen en een gedeelte is waar de
konijntjes vrij rondhuppen en te aaien zijn. Zoals bij de cavias(maar die zijn meestal erg schuw)
Een veilige en uitdagende plek waar kinderen lekker kunnen spelen. Waar de kinderen eventueel
tussen de dieren kunnen lopen en wat over ze kunnen leren. Een wat duidelijker en aantrekkelijker
winkeltje waar een wat groter assortiment aan drank en fruit/ ijsjes in de zomer wordt verkocht.
Vindt het mooi zoals het nu is
Goed onderhouden, goed beveiligd
Zoals het nu is, met mogelijkheid tot wc, ijsjes en drinken.
Goede speeltuin, lekker eten en drinken, diverse dieren. Zoals horsterpark en qua eten zoals bv
koffieboerderij sinderen in varsseveld
Toegankelijke dierenweide(s), leuke speelvoorzieningen, goede zitplekken voor ouders ed (dit mag
wel iets beter), Locatie is top! Qua samenwerking weet ik niet precies war er nodig is. Misschien op
het gebied van onderhoud dan hoeven de vrijwilligers daar niets mee
Meer dieren met mogelijkheid tot direct contact voor kinderen.
GOEDE, PROFESSIONELE ZORG VOOR DE DIEREN. Het allerbelangrijkste maar niet eens voorkomend
in deze enquête. Hartstikke leuk die vragen over de speeltuin en het winkeltje maar ga nou eens
meer tijd, geld en energie stoppen in de dieren en een Hoofd Dierverzorging die verstand van
(actuele) zaken heeft.
Wij gaan vaker naar het horsterpark in duiven omdat dit ons meer trek maar waarom ... misschien
dat het park er omheen wat prettiger is om te wandelen .
Zoals nu
Ik vind het prima, zoals het er nu uit ziet, alleen Soms mag het toilet iets schoner. Onze kinderen
zouden het wel leuk vinden als je af en toe mag helpen bij het voeren vd dieren bijv
Altijd goed samenwerking.
Meer dieren van alles
Is prima zoals het nu is
Een mooie combinatie tussen dieren (om te knuffelen) en lekker spelen, op die manier is de
kinderboerderij echt een leuk dagje uit. Een dagelijkse/wekelijkse activiteit zoals 'de boer helpen',
waarbij de kinderen betrokken worden bij klusjes als dieren voeren, eieren rapen etc is helemaal
geweldig voor de kinderen (dit is zowel educatief als vermakelijk)
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Veel dieren om mee te knuffelen.
Ik zou graag varkens en rundvee willen zien. Verder zijn jullie goed op weg met zeldzame
huisdierrassen (er kunnen meer kippen en konijnenrassen bij). Iets over planten, wilde dieren en/of
voedsel zou er bij kunnen. Wat ik mis is het educatieve element.
Kijk eens naar Malkenschoten Apeldoorn. Ik rij er vanuit de Liemers speciaal naar toe.
Deze kinderboerderij is perfect zoals hij is en hoort gewoon bij ons in zevenaar
Prima hoe het nu is
"Lekkere bonen koffie + cappuccino
Samen met nme?"
Mooie voorbeelden zijn Landerij de Park in Elst en de Eekhoeve in Veenendaal.
Een plek waar ook ouders kunnen genieten van een lekkere kop koffie/cappucinno oid en lekker wat
kan eten terwijl de kinderen lekker aan het spelen zijn
Mooie plek hebben jullie dus ja moeilijk
Denk meer soorten dieren eventueel extra leer of doe spellen
Ik vind de kinderboerderij prima zoals hij is
Ik vind de kinderboerderij in het horsterpark heel mooi. Daar kan ook voer gekocht worden voor de
dieren en er is horeca naast de speeltuin. Wat mij betreft zou de horeca daar dichter bij de speeltuin
beter zijn. Jullie kunnen dat m.i. wel realiseren.
Misschien iets meer uitleg en interactie met de dieren.
grote knuffelweide, rest hetzelfde als hoe het nu is: gemoedelijk
Wellicht meer catering, om het aantrekkelijker te maken voor ouders. En een mooi speeltoestel
uitbreiding.
Ik ben tevreden met de huidige opzet. Kan nu even geen tips bedenken.
speelgelegenheid voor kinderen, tegen betaling activiteiten (bv rondje op pony), helpen met
voeren/verzorgen, interactie met dieren, leuk samen zitten + eet- en drinkgelegenheid
speeltuin, dieren, zitje, wc, eten/drinken
"Extra voorzieningen voor de allerkleinsten (box, toilet met verschoningsvoorziening)
Een loket/kiosk met eten en drinken
Gezellige zitjes met parasols
Veel dieren om te aaien + voedermoment"
Het is nu al een perfecte plek, ga zo door
Grote speeltuin, veel dieren
Geiten, cavia, konijnen, ezels, pony, speelgelegenheid, samenwerking met name, op deze locatie
waar die nu zit, terras, consumptie
Meer dieren, meer activiteiten
Leerzaam, omgang met dieren. Meer contact met dieren
Terras, speeltuin dieren
geen idee
Vergelijkbaar met Duiven. Betrek park erachter er meer bij. Gezellig café erbij. Mogelijkheden om zelf
feesten te organiseren met tent enzovoorts. Biedt de voorziening om in de wei van de schapen
achter om daar een feest te organiseren of iets dergelijks. Al dan niet in samenwerking met een
sociale werkplaats of sociale voorziening.
Het is voor ons een heerlijke plek om voor of na een middagdutje even een uurtje heen te gaan.
Dichtbij, laagdrempelig, gratis - echt een prima uitje! Ik vind jullie aanbod om een dier te sponsoren
een erg leuke manier om geld te verdienen. Hopelijk blijven jullie nog heeeeel lang bestaan!!
Meer variatie dieren.. knuffel weide en goede plek om een kopje koffie te drinken.
Meer dieren en mogelijkheden om dieren te aaien/verzorgen. Een leuke zitgelegenheid met kleine
kaart. Meer activiteiten vaker leuke dagen. Vernieuwde speeltuin
Een plek waar mens en dier samen kúnnen zijn. Zonder dat het nadelig is voor de dieren. Een plek
waar kinderen leren met respect met dieren om te gaan.
Misschien iets meer horeca/een gelegenheid (zoals bij Horsterpark) waar volwassenen comfortabel
kunnen zitten terwijl de kinderen spelen.
Dit moet een combinatie zijn tussen spelen, eten/drinken, dieren, natuur, buiten en binnen zijn.
Rosorum en kinderboerderij moet één worden. Maak het voor de kinderen een omgeving/ plek om bij
wijze van dag en nacht naar toe te willen gaan. Zevenaar verplaatst naar langzaam naar de andere
kant. Maar aan deze kant van de stad wonen ook heel veel kinderen mogen zij ook echt kind zijn/
blijven. Nu rijden we vaak elders naartoe. Om binnen te kunnen spelen. Om het te combineren met
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eten/drinken. Om iets meer te hebben qua speeltuin. Hier is het nu alleen met mooi weer erg
aantrekkelijk.
Verschillende dieren die ook aangeraakt mogen worden
Toegankelijkheid voor een ieder en liefst kostelijk
Meer zoals kinderboerderij duiven: meer contact met dieren, meer faciliteiten, samenkomst van
mensen, gezelligere uitstraling icm rosorum park, meer betrokken mensen op t park, klein speelgoed
v stevige kwaliteit.
Zoals t nu is
Mix van spelen en leren over dieren. Op bepaalde tijden begeleide interactie kinderen met de dieren,
door bijvoorbeeld helpen verzorging. Dier- en natuurgerelateerd knutselen. Faciliteiten betreft eten en
drinken beperkt aanwezig is toereikend. Toegang gratis, erg belangrijk voor de gezinnen met een
kleine beurs.
Zoiets als horsterpark
Een kleine horecagelegenheid bij het rosorum zou wel een uitkomst zijn denk ik. Zo kunnen mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt eventueel taken uitvoeren in de keuken, en kan er meer geld
opgehaald worden voor de kinderboerderij. Ook denk ik dat het leuk is als er meer dieren komen,
waar dan ook meer uitleg over gegeven kan worden.
Met veel dieren en ruimte om te wandelen/spelen.
geen idee
"Zoals eerder aangegeven, meer horeca, lekker terras in nabijheid van leuke speelplaats en
spelendekinderen met actieve bediening. Dan zijn mensen sneller geneigd iets te eten en of drinken.
Wat weer wat oplevert. Samenwerking imkers, boeren, manege rondje op paard, valkenier, super leuk
om activiteiten van te maken voor kinderen (en entree te heffen). Evt. Kinderen tegen kleine
vergoeding (zakje voer) mee laten helpen voeren. Het mag heus iets commerciëler als je daar zelf
financieel gezond van wordt (denk dan ook aan promotie activiteiten)
Site up to date houden ook qua activiteiten en op social media, alles posten van kleine tot grote
activiteiten, nieuwtjes van de dieren, over de winkel, openingstijden. "
Leuke speeltuin, genoeg dieren, gezellige picknick plaatsen, restaurantje en toilet
Ik heb geen toevoegingen aan hoe het er nu uit ziet. Een mooie collectie dieren en prima
speeltoestellen. Ook dat de zandbak centraal ligt is voor mij een pluspunt tov Duiven.
Wat professioneler, meer dieren.
"Een grotere knuffelweide en de middagen open in het weekend.
Verder zo houden! Perfect!!"
Zoals het nu is, met een iets groter aanbod qua eten/drinken
Organiseer klus dagen voor bewoners oid. En neem sneller afscheid van evt zieke dieren hobbel niet
gelijk na een dierenarts bespaard een hoop geld denk hierbij aan castraties van bijv. konijnen.
"Vind het jammer dat de wei waar de paarden inlopen een apart deel lijken. Meer bij betrekken
misschien?
En de openingstijden in het weekend van 10 tot 13...dat is niks. Vergeet het vaak en sta dan net voor
een dicht hek. Waardoor ik toch de auto pak en naar Duiven rij. Terwijl het net zo lekker is met een
kinderboerderij om de hoek."
zoals nu maar openbaar speel deel dus vaker open, horeca deeltje
Zo als hij nu is maar een beetje opgeknapt, likje verf ect.
Samenwerking met bijvoorbeeld sportvelden/grote speeltuin
Meer evenementen en meer personeel die daadwerkelijk iets weten over der dieren. Een tijd terug
was er een meisje met blauw haar, ze wist zo veel te vertellen, fantastisch!
Veel interactie met de dieren
Met alle vernieuwingen die momenteel doorgevoerd zijn/worden zijn jullie goed bezig. Misschien nog
iets met water. Ook een pinapparaat zou geweldig zijn. Ik heb bijna nooit meer kleingeld/cash in
huis.
"overzichtelijk, mooi speelmateriaal, horecagelegenheid met terras, open weides voor de kinderen,
eventueel iets educatiefs.
De Zonnekinderen is een BSO/KDV/peuters locatie Talent. "
Die zou gegarandeerd juist in het weekend open moeten zijn. Ik heb te vaak met huilende
kleinkinderen voor ern gesloten hek gestaan. Juist in het weekend hebben ouders en grootouders tijd
voor een bezoekje aan de kinderboerderij
Meer mogelijkheden om af en toe te mogen helpen met verzorgen van de dieren. Terras om wat te
drinken (dat uitnodigender is dan nu)
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Ik zou wat uitleg en begeleiding bij het ontmoeten van de dieren leuk vinden. Uitleg over hoe ze te
verzorgen, hoe ze te aaien, vasthouden, maar ook weetjes over de dieren.
Geen toevoegingen op reeds beantwoordde
hoe die nu is
meer ruimte voor de dieren .en exstra mensen om kinderen te leren hoe ze met dieren om moeren
gaan .ook leren wat ze mogen hebben en niet hebben .en de speel tuin veilig dat er geen valpartijen
op stenen kunnen gebeuren maar matten overal neer leggen dat kinderen dan zacht vallen
Voor ons is de kinderboerderij, zoals die nu is, helemaal goed!
Zoals nu met een iets uitgebreidere kantine/terras. Eventueel gerund door mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt.
meer dieren waardoor kinderen meer kunnen leren over de dieren en het milieu.
Ik vind het prima zoals het nu is.
Misschien kan de kinderboerderij samenwerken met scholen of de NME.
Zoals het nu is, is het prima.
Mooie speeltuin met ter plekke een gelegenheid iets te eten of drinken te kopen. Nu moet je ervoor
terug naar het begin en dat is met kleine kinderen nief handig.
Diverse dieren die ook geaaid kunnen worden, eetgelegenheid met terras en natuurlijk een mooie
speeltuin voor de kinderen
Ik vind het nu al heel mooi en leuk daar.
Mijn ideale kinderboerderij .. bordjes v namen v dieren... Korte uitleg v wat ze eten. Etc.. Sommige
dieren eten kunnen geven... Iets kunnen eten drinken in n gezellig schone omgeving... Meer dieren te
zien.. of te kunnen aaien of op aanvraag iets kunnen doen bijvoorbeeld. Zich inschrijven v e activiteit.
Dieren waar je dichtbij kunt komen en een leuke speelgelegenheid.
Waar kinderen betrokken worden bij de dieren, waar ze lekker kunnen spelen en ravotten. En waar
een goedkope onderneming is waar je op het terras wat kan nuttigen tegen een redelijke prijs, zodat
mensen met een kleine portemonnee ook wat kunnen nuttigen met hun kinderen.
Zoals nu maar beter onderhouden, gebrek aan geld duidelijk zichtbaar
Meer buiten speelgoed (zoals kinderboerderij op de huet in Doetinchem)
Een ruime natuurlijk plek waar kinderen vrij zijn om te genieten van dier en natuur. Een plek waar ze
ook iets kunnen leren en aan alle reëele leeftijdsgroepen wordt gedacht en iets uitdagends te vinden
is (1-12 jaar)
Zoals nu
Zoals t nu is
Ik ben opzicht tevreden, mijn Kids gaan er altijd met veel plezier naar toe.. Misschien alleen vaker
wat activiteiten aanbieden waarbij ze de dieren kunnen helpen onder begeleiding.
Onmogelijk maar toch meerdere weides om meer te wisselen zodat t gras ook kans krijgt om te
groeien. Ook zou ik wat meer variatie leuk vinden bijv. Een volière en een konijnenbult
Hoe het nu is vind ik het al erg leuk maar als je er ook zou kunnen lunchen zou ik nog vaker met
vriendinnen( en kinderen) heen gaan. En vaker pony rijden.
Denk aan malkenschoten in Apeldoorn
met dieren, aaibare dieren, speellocatie
"Lunchroom, fantastische speeltuin
En veel leuke dieren"
Zoals deze nu is, is het prima
Een plek waar spel en educatie meer samen wordt gebracht. Er is bijvoorbeeld wel een nep melkkoe
maar die staat ver af van het speel gedeelte. Met wat creatieviteit kun je dit idee uitbreiden in een
speelhoek.
"Verschillende soorten diertjes. Die ook geaaid mogen worden en gevoerd(hiervoor betalen)
Leuke speelplek voor de kinderen en veel leergierige activiteiten"
zo als het nu is , gaat het prima
Ik vind de kinderboerderij goed zoals een kinderboerderij moet zijn
Een veilige eerlijke werkplek voor mensen met afstand tot arbeids markt maar ook zeker een relaxe
plek waar inwoners elkaar ontmoeten kinderen lekker spelen en samen wat leren
Meer dieren, en mensen die daadwerkelijk verstand hebben van dieren en daarvoor opgeleid zijn
Zoals het nu is is het prima
Ruimte voor speeltoestellen, verschillende dieren, mogelijkheid daar evt mee te knuffelen.
Opgeruimd
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In dit geval, een hoog hek met waakhonden. Zodat er geen leed en inbraken meer kunnen
plaatsvinden.
Dieren en speeltoestellen en leren over dieren
Waterhandpomp in speelgebied, ganzen, serie leerlessen voor bovenbouw (imker, schaapscheren,
nestkastbouw, vissen) aanbieden, terras bij speelplek,
Speelvoorzieningen, dierenweide, en met organiseren van activiteiten zou het leuk zijn als er andere
partijen bij betrokke worden
"Veel diertjes uiteraard, het zou mooi zijn als er een groot speel vlak is voor kinderen met eventueel
waterspeeldingen een soort van café waar men kan drinken en eten zodat de ouders ook gewoon
zouden kunnen genieten en de kinderen hun gang kunnen gaan. Het is een groot succes in
bijvoorbeeld Arnhem bij de stad boerderij kinderen kunnen spelen wat opsteken van de dieren
klimmen en klauteren en het is er altijd bomvol. Ik denk dat als wij dit in Zevenaar ook realiseren dat
men buiten Zevenaar ook komt wij willen namelijk regelmatig naar de stadsboerderij in Arnhem gaan
waar ik veel mensen uit Zevenaar spreek omdat ze het daar zo leuk vinden. Wat zonde is voor onze
rosorum in Zevenaar, gezien de ontwikkelingen in en rondom Zevenaar snelweg outlet center ect
dagjes mensen noem het maar op zou het een plus punt zijn als er een mooie leuke kinderboerderij
is waar men van jong tot oud heen kan. Die voorzieningen schieten er in Zevenaar nogal te kort.
Van mij mag het blijven zoals het is, alleen zoals eerder aangegeven wat drinken of een ijsje en een
fijne zitplek voor ouders maken nabij de speeltuin
Dierenweide, speelgelegenheid, zitgedeelte voor ouders met de mogelijkheid om daar wat te drinken
te kunnen halen.
Zoals het nu is. Misschien nog iets meer info over de dieren dmv paaltjes met tekst?
Locatie is prima. De opzet is ook prima in mijn ogen. Uitbreiding van de kinderboederij lijkt me ook
leuk zodat er nog meer dieren aanwezig kunnen zijn.
Grotendeels goed zoals het nu is.
Genoeg aanbod qua dieren. Klein terrasje. Leuke speeltuin.
Leuke speeltuin leuke plek voor ouders waar je kunt drinken luchen
Meer dieren,
Samenwerking met de NME (leren over de dieren en de natuur), speelfaciliteiten voor alle leeftijden,
een restaurantje, gezellig terrasje.
Zoals het nu is, met nog meer leuke kinderactiviteiten. Leren over dieren en knutsel bijeenkomsten.
Is prima zo
Voor nu is het prima
Zoals nu
Knuffelbare dieren.
Kijk eens in Breda
Heb 1 punt van kritiek: de poortjes naar de speeltuin zijn nu voorzien van een onhandige grote
hendel. De algehele staat van de poortjes vind ik voor kinderen onhandelbaar
Toiletten, veel aaibare dieren, grote zandbak met toestellen, speeltuinidee, afgeschermde vijver met
eendjes e.d., stukje educatie
De kinderboerderij voldoen aan mijn voorzieningen.
weer konijnen op de kinderboerderij
meerdere soorten dieren, pinautomaat, locatie rustige omgeving.
ga zo door
Het is prima zo. De kids vermaken zich prima.
moet kinderboerderij blijven, geen dierentuin worden
alle dieren in hun waarde laten, speelweide, rustige plek, ruimte voor dieren die geen mensen om zich
heen willen.
misschien toch wat meer dieren: varkens ,koeien,konijnen,wat meer verschillende vogels ,parkieten
enzo .
meer dieren, toiletten, winkeltje, activiteiten
heel ve3l dieren om te knuffelen en wat info voor de kinderen, educatie
"goede toegang voor alle kinderen (ook in rolstoel o.i.d.), veel aaibare en aanraakbare dieren,
toelichting bij de soort die voor kinderen begrijpelijk is, vriendelijk en zorgzaam personeel
"lunchplek en koffie/gebak, eventueel pannenkoek, poffertjes etc., gezonde snacks/fruitsmoothies.
dierenweide, speelweide 4+, en speelweide voor 0-3 jaar apart
meer groen/bomen/wandelpaden etc. zoals bij Horsterpark, Duiven."
"dieren uitbreiden: konijnen en vogels weer terugbrengen

●
●
●

Speelfaciliteiten: uitbreiden"
Dieren en spelen. Grotendeels zelfstandig. Kinderboerderij in rijkerswoerd is een mooi voorbeeld.
Mogelijkheid om met veel dieren te knuffelen. Ook een binnendeel voor slecht weer

