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JAARVERSLAG Stichting De Oude Zustertuin – 2018 

 
De Zustertuin in de Bodegraafse samenleving 
Bestuur en medewerkers willen de Zustertuin uitdrukkelijk positioneren ín de Bodegraafse samenleving. De tuin is 
publiekelijk gratis toegankelijk en is er voor iedereen. Veel vaste bezoekers, organisaties als De Zonnebloem, 
buitenschoolse opvang en basisscholen kennen de Zustertuin. Vrijwel dagelijks ontvangen wij tussen de 40 en 50 
bezoekers. Bij speciale activiteiten zijn dat er uiteraard veel meer, met als uitschieter de 3 tot 4 duizend bezoekers 
tijdens de Open Dag op Koningsdag. Naar schatting bezoeken circa 20.000 mensen jaarlijks de Zustertuin. 
Inmiddels zijn daar ook buitenlandse bezoekers bij, die hun vakantie doorbrengen op het Landalpark De 
Reeuwijkse Plassen. Voor hen is op dat park een Nederlands- en Duitstalige informatiefolder beschikbaar. 

 
De belangrijkste doelstelling van de Zustertuin is het bieden van een speelmogelijkheid aan kinderen, mét een 
educatief doel. Al spelend komen kinderen vanaf hele jonge leeftijd tot in de pubertijd in contact met dieren. 
Tijdens de zogenoemde ‘knuffeluurtjes’ op de woensdagochtend kunnen kinderen met kleine kooidiertjes in de 
Hooiberg knuffelen, deze verzorgen en voeren. Weidedieren (schapen, geiten) mogen worden gevoerd en in de 
twee speelhoeken kan worden gespeeld. De Zustertuin biedt gelegenheid voor verjaardagsfeestjes-met-
verkleedpartij, een speurtocht en een wandeling over het kabouterpad. Dit pad zal in het voorjaar van 2019 nog 
worden uitgebreid. Daarnaast organiseren wij aparte activiteiten.  

 
Het afgelopen jaar zijn we betrokken geweest bij veel projecten in Bodegraven.  
De Avondvierdaagse heeft in een van de wandelroutes het terrein aangedaan. De Kerstwandeling kwam ook door 
ons terrein en in de Hooiberg werd de Stal van Bethlehem als tafereel en onderdeel van het kerstverhaal 
nagebouwd. Circa 1600 bezoekers deden aan deze wandeling mee. 
In juli heeft het muziekevenement ‘Jam in the Park’  voor het eerst plaatsgevonden. Dit zal in 2019 een vervolg 
krijgen. De Stichting Dierennoodhulp hield, rond de datum van hun opheffin als stichting, een bijeenkomst om hun 
vrijwilligers te bedanken. 
 
Tijdens de laatste week van de zomervakantie heeft de Zustertuin de aan de vakantiespelen deelnemende 
kinderen (onderdeel tent) ontvangen voor diverse door de Vakantiespelen georganiseerde activiteiten. Deze 
samenwerking is positief en waardevol. 
Vrijdag 29 juli 2018 heeft Lions Bodegraven een groep van 25 jongeren in de leeftijd van 17 tot 22 jaar ontvangen 
in De Oude Zustertuin voor een middag met spel en teamwerk.  Dit was in het kader van wat de Lions noemen: 
‘Lions International Youth Exchange’. 
 
Op 27 januari 2018 is de gedenkboom ter herinnering aan Gerda Tuitel onthuld door wethouder Oskam, in 
aanwezigheid van familie van Gerda, vrijwilligers van de Zustertuin en andere belangstellenden. De boom is 
geschonken door de gemeente, de gedenkplaats is aangelegd door Van Wijk Wegenbouw en bekostigd door 
Stichting De Oude Zustertuin. Een sponsor schonk een bedrag voor de beplanting gedurende drie jaren. 
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De Oude Zustertuin neemt jaarlijks deel aan NLDoet. Dit evenement wordt georganiseerd door het Oranjefonds en 
dient om mensen warm te krijgen voor vrijwilligerswerk. Dit jaar zijn voorbereidende werkzaamheden verricht 
langs de pauwenkooi, zodat het geplande onderhoud makkelijker kon. Daarnaast zijn de stoepranden goed gelegd 
met het oog op de asfalteringswerkzaamheden.  

 
Dieren in de tuin 
De Oude Zustertuin is een kinderspeel- en dierenpark in het hart van ons mooie dorp. Daarom een overzicht van 
de aanwezige dieren. 

 
 Aanwezige dieren op  1 jan 2018   31 dec 2018 

 
 Schapen  6   7    
 Geiten   8   7 
 Pony   1   1 
 Varkens   1   1 
 Konijnen  7   8 
 Kleine knaagdieren 18   24    
 Pluimvee  30    33 
 Volièrevogels   30   45 
 Watervogels  4 ganzen  4 ganzen en 6 eenden  

                                                                                                               

       
Er zijn dit jaar twee schapenlammeren geboren. Het waren twee ooitjes, die samen zijn verkocht aan een 
particulier. Er zijn verder drie geitenbokjes geboren en één geitje. Twee daarvan zijn naar een andere 
kinderboerderij gegaan en twee zijn verkocht aan particulieren. Op het moment van schrijven van dit jaarverslag 
komt het bericht dat dwerggeit Blondie op 20 januari 2019 onverwacht twee lammeren heeft geworpen. Deze geit 
moet in september 2018 ongemerkt even bij een van de bokjes op bezoek zijn geweest. 

 
In 2018 hebben wij van particulieren en de inmiddels geliquideerde Stichting Dierennoodhulp 23 dieren 
opgenomen, te weten drie konijnen, vijf cavia’s, vier chinchilla’s, drie eenden en acht volièrevogels  
Zonder overleg is in de loop van 2018 één konijn gedumpt op voetbalveld, deze is naar de noodhulp gebracht. Wij 
hebben het keurmerk Zoönose van de Gezondheidsdienst voor Dieren dit jaar wederom behaald, voor de achtste 
keer op rij. Hiermee wordt door externe toetsing vastgesteld dat onze medewerkers op verantwoorde wijze 
werken, teneinde overdracht van ziekten via dieren te voorkomen. 

 
Onderhoud van de tuin 
Er is veel aan onderhoud gedaan. Het hoofdpad is opnieuw geasfalteerd.  De hoenderrennen zijn voorzien van 
nieuw stevig gaas en er zijn afdaken boven de rennen gemaakt. Hierdoor kunnen bij een uitbraak van vogelgriep 
de hoenderen gewoon in het afgeschermde deel van de ren blijven en hoeven ze in verband met besmettings-
gevaar niet opgehokt binnen te blijven. 
De houten wanden van de Hooiberg zijn vernieuwd en er is tussen de binnen- en buitenwand isolatie aangebracht. 
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In november zijn, in goed overleg met het bestuur, in opdracht van de gemeente, door een gespecialiseerd bedrijf 
bomen gekapt. Dit was nodig omdat een aantal bomen hun maximale leeftijd had bereikt en zou kunnen 
verzwakken, wat een mogelijk gevaar oplevert tijdens een storm. De gemeente heeft inmiddels een aantal bomen 
terug geplant; de rest volgt in het voorjaar van 2019. 

 
Op een aantal zaterdagen is een ‘klusdag’ gehouden, waarbij vrijwilligers aanwezig zijn om diverse 
onderhoudsklussen uit te voeren. Grotere bouwklussen, zoals het vervangen van het gaas van de hoederren is 
uitgevoerd door de ‘bouwploeg’. Echt grote werken zijn uitgevoerd door verschillende aannemers- en 
wegenbouwbedrijven. Het groenonderhoud wordt wekelijks uitgevoerd door onze ‘groenploeg’. 

  
De tuin heeft dit jaar vaak onder water gestaan. In de maand september was dit heel ernstig en stond het water 
enorm hoog zodat speeltoestellen en bomen 40-50 cm onder water stonden. Dit waterprobleem heeft te maken 
met het waterpeil van de Oude Rijn, in combinatie met het omgekeerde stroomrichting in verband met de 
droogte-periode ervoor, maar ook met verschillende duikers in het gebied rond de tuin. Dit probleem is bekend bij 
de gemeente en moet nog opgelost worden. 

 
Bestuur, beheerder en vrijwilligers  
Tot en met oktober 2018 bestond het bestuur uit zeven leden: voorzitter, secretaris, penningmeester, public 
relations, technische en bouwzaken, activiteiten en één algemeen lid.  In november zijn er twee leden met hun 
bestuurswerkzaamheden gestopt.  Een nieuw lid is meteen daarop aansluitend tot het bestuur toegetreden en is 
zich gaan richten op technische en bouwzaken. De PR functie is nog vacant.  

 
Sinds oktober 2008 is de beheerder als betaalde kracht werkzaam. In 2018 was dit voor achttien uur per week. Zij 
is in dienst van Ferm Werk en wordt, via die organisatie, betaald door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.  Sinds 
juni 2018 is er een tweede betaalde kracht bijgekomen voor acht uur per week in de functie van dierenverzorger. 
Zij wordt gesubsidieerd door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en werkt via een uitzendbureau. De beheerder 
heeft in 2018 (tot begin 2019) de verplichte bijscholingscursus “Besluit houders van dieren: vogels” gevolgd, 
gericht op het houden van hoenders en vogels. 

 
Er zijn in 2018 twaalf vrijwilligers gestopt. Redenen zijn privéomstandigheden, gezondheidsredenen, verhuizingen 
en een overlijden. Er zijn in 2018 negen nieuwe vrijwilligers bijgekomen voor de activiteiten zoals weekend 
verzorger, groenploeg, schoonmaak en Open Dag commissieleden.  Totaal brengt dat het aantal actieve 
vrijwilligers per 31 december 2018 op 53. Dit is zonder de vrijwilligers die incidenteel helpen, zoals bijvoorbeeld op 
onze Open Dag.  
Specifiek willen wij onze Syrische vrijwilliger noemen; een man met verblijfsstatus in Nederland die zijn vak als 
timmerman graag wil gaan uitvoeren maar een taalbarrière kent. Inmiddels heeft hij veel kleine timmerklussen 
voor zijn rekening genomen. Wij zijn blij dat wij hem deze mogelijkheid tot integreren in de Nederlandse 
samenleving kunnen bieden. 
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Een overzicht van de vrijwilligers die op 31 december 2018 zijn verbonden aan de Zustertuin is als volgt: 

 
6 bestuursleden 
4 bouwploeg maandagavond,  
8 dierenverzorgers doordeweeks (waaronder vier cliënten met een beperking),  
4 zaterdag voerders,  
7 zondag voerders,  
7 groenploeg donderdagochtend,  
2 gastvrouwen/-heren,  
10  allerlei soorten klussen op het terrein zoals schoonmaak- of onderhoudsklussen en afsluiten  
1 activiteitencommissie lid en  
5 Open Dag commissie leden.  

De bestuursleden maken bijna allemaal deel uit van een commissie en sommige vrijwilligers verrichten meer 
taken. 

 
In 2016 is één cliënt gestart met dagbesteding vanuit de zorgorganisatie ASVZ onder één-op-één begeleiding. In 
2017 is dit uitgebreid naar vier cliënten, die voor een paar uurtjes per week dieren komen verzorgen onder 
begeleiding. Ze noemen zich ‘dagbesteding@work’. In 2018 waren er nog steeds vier cliënten actief, op twee 
ochtenden per week. 
Er is geen jongere via de Raad van Kinderbescherming in de tuin werkzaam geweest en niemand via bureau Halt. 

 
Vrijdag 26 januari 2018 hebben wij de Vrijwilligers Informatie Avond gehouden; een avond waarbij we de 
belangrijkste lopende zaken bespreken zoals nieuwe wetgeving of huishoudelijke regels. Deze laatsten zijn 
aangescherpt in verband met de privacy wetgeving. Deze avond werd besloten met een gezamenlijke maaltijd.  
Op zaterdag 25 augustus hielden we de jaarlijkse barbecue om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Dit was 
erg sfeervol. Deze jaarlijkse barbecue is het moment waarbij vrijwilligers in het zonnetje worden gezet die lang 
actief zijn -enkelen meer dan twintig jaar- en waarbij we ook afscheid nemen van vrijwilligers die ons hebben 
verlaten. Omdat de Zustertuin in 2018 dertig jaar bestond hebben alle vrijwilligers tijdens deze barbecue als 
aandenken aan dit jubileum een bidon met opdruk “30 jaar Zustertuin” gekregen.  

 
Overleg met de gemeente  
De Stichting De Oude Zustertuin ontvangt van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een jaarlijkse subsidie en een 
beheersvergoeding voor het onderhoud van het terrein en de opstallen. Jaarlijks is er tenminste tweemaal overleg 
tussen de gemeenteambtenaren en het bestuur van de Zustertuin: in 2018 op 7 maart en 21 november. Daarnaast 
is meermalen, als zich de gelegenheid daarvoor voordoet, informeel contact met leden van het college en 
ambtenaren. Dit ambtelijk en bestuurlijk overleg is vruchtbaar en wordt gehouden in een open sfeer.  
Onderwerpen die in 2018 de revue passeerden zijn: de bomenkap eind november, de verwachte bebouwing van 
het Welkoopterrein dat grenst aan de Zustertuin, de wateroverlast, de mogelijkheden van bouw van een 
invalidentoilet in de tuin en de grote onderhoudsklussen zoals het vervangen van de wanden van de Hooiberg en 
her-asfalteren.  
Door de inzet van de gemeente is de formatie voor het beheer van de tuin in de loop van 2018 uitgebreid; iets 
waar zowel de beheerder als het bestuur blij mee is. Hierdoor is de taak van de beheerder verlicht. 
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Op 5 juli 2018 bezocht een grote groep gemeenteambtenaren de Zustertuin, in het kader van hun jaarlijkse 
‘gemeente-uitje’. Wij zijn verheugd dat hun keuze voor een bedrijfsbezoek viel op het bezoeken van de Zustertuin. 
Wij hebben hen inzicht gegeven in de ontstaansgeschiedenis van de tuin en hen rondgeleid. 

 
Financiën 
De inkomsten van de Zustertuin bestaan uit de al genoemde gemeentelijke subsidie en beheersvergoeding en 
daarnaast uit sponsorbijdragen en donaties. Andere inkomsten uit bijvoorbeeld het ‘knuffeluurtje’ en andere 
activiteiten zijn in vergelijking met de hiervoor genoemde klein.  
Met de ontvangsten kunnen jaarlijks de lopende uitgaven worden gedekt en afhankelijk van de netto-opbrengst 
van de Open Dag kan dan een bedrag worden bijgeschreven op de reservering voor groot onderhoud van 
opstallen, terrein en speeltoestellen. Over 2018 blijkt het, net als in de voorgaande jaren, niet mogelijk te zijn om 
voldoende middelen aan de reserves toe te voegen. 

 
Het bestuur van Stichting De Oude Zustertuin kijkt met tevredenheid terug op 2018.  
Blijvende aandacht is er voor het aantrekken van voldoende vrijwilligers om alle werkzaamheden te kunnen 
uitvoeren. De inzet van de vrijwilligers die thans aan de tuin zijn verbonden is echter van dien aard, dat het 
bestuur ervan overtuigd is dat 2019 een succesvol jaar zal worden. Voorts blijft het bestuur alert op het in stand 
houden van voldoende reserves om groot onderhoud te kunnen plegen en waar nodig tot vervanging over te 
kunnen gaan. 

 

Bodegraven, 30 januari 2019. 
Bestuur van Stichting De Oude Zustertuin. 
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