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Voorwoord 

 

Wat was de zomer van 2018 toch heet en lang. Hoe verging het kinderboerderij 

De Trotse Pauw in die uitzonderlijke zomer, waarover we met zijn allen maar niet 

uitgepraat raakten? Welnu, de dieren hielden zich net als altijd rustig met warm 

weer (daar kunnen wij mensen misschien nog wel wat van leren) en zochten een 

koel plekje op als dat kon. De medewerkers van de kinderboerderij hadden extra 

parasolletjes neergezet en de varkens lagen bijna de hele dag in de modderpoel. 

Wat zijn die knorretjes toch een slimme beesten! De geiten kregen wilgentakken 

omdat er vanwege de droogte weinig gras groeide. 

En de medewerkers maar sjouwen met emmers water opdat alle dieren voldoende 

drinkwater hadden. 

En de bezoekers? Bleven jullie weg? Nee. Ook tijdens de hitte zijn jullie in 

groten getale naar De Trotse Pauw gekomen. Schaduwplekjes werden opgezocht 

en vanuit ons winkeltje "De Honingpot" zijn nog nooit zoveel ijsjes verkocht.  

Die bijzondere zomer van 2018 is ook aan de Trotse Pauw niet zomaar voorbij 

gegaan. Hoe het dat jaar verder met de kinderboerderij is gegaan, lezen jullie in 

dit jaarverslag.  

 

Adrie Tilburg, voorzitter stichting Vrienden 

van Kinderboerderij de Trotse Pauw Spijkenisse 
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Jaarverslag bestuur 

 

Het jaar 2018 ging rustig van start. In het vorige jaarverslag kon u al lezen dat 

wij bezig waren met het vervangen van de 

konijnenhokken. Dat heeft helaas meer tijd gekost dan 

we hadden verwacht maar begin april was het toch zo ver, 

de konijnen konden verhuizen naar mooie, stevige en 

duurzame hokken.  

Niet alleen de konijnen kregen een nieuw verblijf, dankzij 

een gift van serviceclub Kiwanis Spijkenisse konden we 

twee nieuwe bijenkasten aanschaffen waardoor de imkers 

nu kunnen beschikken over prachtig materiaal.  

Net na de zomervakantie mochten we een nieuw “dier” 

verwelkomen: melkkoe Baukje. Al heel veel kinderen hebben 

enorm veel plezier beleefd aan het melken van deze 

(polyester) koe en hebben geleerd waar de melk vandaan 

komt.  

Er waren ook nog een aantal kleinere aanschaffen: houten 

veilingkistjes  die gebruikt worden ter decoratie van het leslokaal en tijdens 

activiteiten, een kacheltje voor in het leslokaal tijdens de koude wintermaanden, 

bladruimers speciaal voor kinderhanden, een 

nieuwe boekenkast voor het 

zwerfboekenstation en dierenrennen die wij 

gebruiken als we een bezoek brengen aan 

verzorgingshuizen.   

Dit alles werd betaald uit 

de giften van diverse 

sponsors, de donaties van 

onze vrienden en de opbrengst van verkooppunt de 

Honingpot. 

In de laatste week van het jaar ontvingen wij 2 verrijdbare 

hooiruiven voor de schapen in de boomgaard. Deze konden 

wij kopen na een donatie van Rotary afdeling Spijkenisse.  
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Verder is er een bestelling uitgegaan voor nieuwe stoelen 

voor in het leslokaal en de keuken van de kinderboerderij. 

Het is een fleurig gezicht geworden.  

Met medewerkers van de gemeente Nissewaard hebben 

we gesproken over nieuwe aanplant in de boomgaard. We 

hebben onze wensen doorgegeven  en hopen in de zomer te 

kunnen genieten van een grote oogst vers fruit. 

We zijn trots op het bereikte resultaat in 2018 en hopen 

even voortvarend te werk te gaan in 2019. We hebben ideeën en wensen genoeg! 

U kunt op de hoogte blijven van alle gebeurtenissen en activiteiten op de 

kinderboerderij via onze website en facebookpagina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaarverslag 2018 Stichting Vrienden van Kinderboerderij de Trotse Pauw Spijkenisse  6 

Financiën 
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Kascontrole  
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Bijlage 1 diverse gegevens 

 

Stichting Vrienden van Kinderboerderij de Trotse Pauw Spijkenisse  

 

Website: www.vriendenvandetrotsepauw.nl 

Mailadres: trotsepauw@gmail.com  

Facebookpagina;  vrienden van de trotse pauw  

Postadres: Kikkerveen 453, 3205 XD Spijkenisse   

Kamer van Koophandel: inschrijfnummer 60706406 

Bankrekeningnummer: NL87RABO 0180728016 

De stichting heeft de ANBI-Status 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vriendenvandetrotsepauw.nl/
mailto:trotsepauw@gmail.com
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Bijlage 2 bestuurssamenstelling 

 

Dhr. Adrie Tilburg, voorzitter 

Dhr. Peter de Vette, Penningmeester 

Mevr. Elly Hoorens, secretaris 

Dhr. Peter Visser, algemeen bestuurslid. 

vacant, algemeen bestuurslid  

 

Adviseurs; 

Mevr. Joke Wartna, beheerder Kinderboerderij de Trotse Pauw Spijkenisse 

Dhr. Ger Klapwijk, afdeling Stadsbeheer Gemeente Nissewaard 
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Bijlage 3 Sponsors/donaties  

 

- Grado Graveertechniek B.V. 

- Hegner Nederland b.v. 

- Loods19 

- Smits Administratie- en Advieskantoor 

- Schoon belonen/gemeente Nissewaard  

- Hubo Eijgelsheim b.v.  

- Kiwanis serviceclub Spijkenisse 

- Rotary afd. Spijkenisse 

- Tafelronde Voorne 108  serviceclub  

- Handelsonderneming PonRij 

- Ototol B.V. (tank en schenk actie) 

- AH Spijkenisse City Plaza  

- Josephine en Christiaan  
- Al onze vrienden  

 


