Educatieve Kinderboerderij SKIK Hoogkarspel

Het SKIK adoptieplan:
De Educatieve kinderboerderij SKIK is in augustus 2009 officieel van start gegaan. Een mooi project waar we trots
op zijn en die geheel draait op vrijwilligers. Een Kinderboerderij die luistert naar de naam SKIK. Plezier, lol en
vreugde want dat betekent Skik in het West-Fries. Een plek voor jong én oud met ruimte voor mensen met een
beperking. Daarnaast een plek waar educatie gegeven wordt aan de schoolgaande kinderen in Drechterland en
omgeving, maar tevens een stageplek is voor scholieren. Ook worden er activiteiten voor volwassenen
georganiseerd. Dit alles met als doel: goed met onze dieren, onze natuur en onze medemens leren omgaan. Een
ambitieus project waar veel geld voor nodig is!

Wordt u ook een Vriend van SKIK ?
Door een dier financieel te adopteren helpt u SKIK en is de educatieve kinderboerderij verzekerd van jaarlijkse
inkomsten, zodat de boerderij en het terrein onderhouden, de dieren goed verzorgd en de activiteiten
gerealiseerd kunnen worden.

Het adoptieplan werkt als volgt:
▪ U adopteert een dier(en) naar keuze (zie het adoptie-donatie-gift formulier).
▪ De adoptieperiode is tot wederopzegging.
▪ U vult het formulier in, deponeert het in de brievenbus bij SKIK en wij nemen contact met u op.
U ontvangt een certificaat op uw naam of op de naam aan wie u het dier schenkt.

Wat krijgt u ervoor:
▪ Een prachtige goedlopende en verzorgde educatieve kinderboerderij met gezonde dieren waar u, tijdens
openingstijden, altijd welkom bent.
▪ Een certificaat met kleurenfoto van én informatie over het door u gekozen dier(en) (indien gewenst).
▪ Naamsvermelding in de kinderboerderij op het adoptiebord.
Bedrijven en organisaties die adopteren vanaf € 150,00 per jaar krijgen, zolang als de adoptie gaande is,
een bordje met bedrijfsnaamvermelding in de kinderboerderij.

Voor meer informatie over de adoptie/donatie en gift mogelijkheden kunt u contact opnemen met de secretaris:
Els Ligthart
Telefoon 562362
E-mail: info@kinderboerderijskik.nl
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