Beleid/missie van de Educatieve kinderboerderij SKIK
Onze missie is het bevorderen en stimuleren van het welzijn en het culturele en sociale
leven van de inwoners van Drechterland en in het bijzonder van de inwoners van
Hoogkarspel. Het gaat om volwassenen, jongeren en kinderen. Speciale aandacht is er voor
mensen en kinderen met een fysieke en/of mentale beperking én ouderen.
Bevorderen van zelfwerkzaamheid doen we door ruimte te bieden aan ideeën en
initiatieven van onze eigen vrijwilligers. Door kinderen en volwassenen te onder-steunen bij
het zelfstandig verzorgen van de dieren en het onderhouden van de boerderij. En door
nieuw te bouwen projecten met onze eigen vrijwilligers te realiseren.
Wat betreft de veestapel van onze kinderboerderij is er weloverwogen gekozen voor
Nederlandse rassen. Het liefst oude of zeldzame huisdierrassen, met als doelstellingen:
•

Het publiek kunnen laten zien wat er zoal in het verleden op boerderijen in Nederland
leefde.
• Kinderen op speelse wijze kennis laten maken met “ons levend cultureel erfgoed”.
• De verschillende rassen van de landbouwdieren laten ontdekken en het nut van deze
dieren.
• Een bijdrage leveren aan het raszuiver en in stand houden van oude, zeldzame
Nederlandse huisdierrassen.
Om het bovenstaande te kunnen bereiken wordt er een streng beleid gevoerd in het
binnenhalen van nieuwe dieren om zo de doelstelling van de kinderboerderij en de
gezondheid van de huidige veestapel te kunnen waarborgen.
Onze missie op het gebied van educatie is vooral de kennisoverdracht over dieren(welzijn)
met speciale aandacht voor zeldzame huisdierrassen, duurzaam-heid/milieu/Fairtrade en
het bevorderen van respect voor natuur, dier en mens.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
• Het beheren van een educatieve kinderboerderij te Hoogkarspel met bijbe-horende
gebouwen en terrein.
• Educatief aanbod richting scholen op allerlei gebied en voor elke leeftijds-categorie.
(gerichte lessen, dierendag activiteiten, kinderboerderijweekend-activiteiten, Pasenen Kerstmis) Ook vanuit het initiatief van particulieren, bedrijven en organisaties
wordt een gepast programma geboden.(lezingen, excursies)

