PLANNEN 2022 en TERUGBLIK 2021

TERUGBLIK
2021 was het tweede jaar dat corona dwingend aanwezig was en links en rechts ons doen en laten bepaalde.
2021 was ook het jaar van mooie programma’s, een zomerfestival, de buurtkeuken, en nieuwe initiatieven en
projecten. Hieronder een selectie.

Zomerfestival

Een hoogtepunt dit jaar was zeker het zomerspektakel met prachtige optredens (theater en muziek), lekker eten
en verschillende workshops vooraf en tijdens het festival.

Kookboek aan de muur

Het Kookboek aan de muur illustreert waar ons eten vandaan komt, wat de verhalen en recepten zijn en wat we
uit eigen tuin halen. Iedere maand onthullen we een nieuw recept uit het kookboek met een gratis kookles zodat het
gerechtje die avond te proeven is in het buurtkeuken restaurant. . Dat leidt tot een lekker hapje als onderdeel van
de buurt keuken. Een initiatief van Smaak te Pakken.

Levend huis

We maken het terrein en de gebouwen ieder jaar mooier, duurzamer, spannender en interessanter. Zoals de
bouw van het levend huis en de klimaattuin. In workshops heeft menigeen hieraan bijgedragen. Een initiatief van
Peter Plank (foto Esther Boukema)

Buurtkeuken

Zodra het weer kon hebben we de buurtkeuken geopend: iedere woensdag koken voor de buurt met koks en
vrijwilligers uit de buurt. Voor 50 mensen, waar het kon buiten, een vegetarische maaltijd zoveel mogelijk uit
eigen tuin.

Kas

De oude kas hebben we vervangen door een nieuwe. Een goede kas hoort in een moestuin om het seizoen te
verlengen en voor de teelt van o.a. tomaten, aubergines en paprika’s. Met onze moestuin willen we een
voorbeeld zijn van hoe je in de stad je eigen groenten kunt verbouwen.

Kinderactiviteiten

Ook dit jaar was de boerderij weer het toneel van veel kinderactiviteiten. Buurten bij de Boer is werken, leren en
plezier maken op iedere woensdag en zaterdagmiddag.

Voor ouders en kinderen tot 2 jaar hebben we nu al jaren de ouder en kind ochtend. Voor de leeftijdsgroep
tot 4 jaar (en hun ouders) hebben we voor het eerst kookworkshops georganiseerd. De zaterdagen konden
de kinderen koken. In de vakanties hebben we voor alle leeftijdsgroepen workshops georganiseerd.

Kippen

We hebben begin dit jaar de geiten weggedaan en ze gebracht naar een boer waar ze veel meer ruimte
hebben om te springen en te rennen. Voor sommige ouders en kinderen een teleurstelling. Daarvoor in de
plaats hebben we nu 30 kippen en zijn we bezig om de weide veel leuker en interessanter te maken met een
belevenisroute door en om de wei heen.

Werken in de buurt

We zoeken meer de buurt op om bij te dragen aan verbeteringen i.s.m. bewoners en gemeente. Een
groot project was SamendeStad: gesprekken en ontwerpsessies met bewoners van de Punt. Resultaat
is de aanleg van een groen sport en spelterrein dat dit jaar wordt aangelegd.

Buurt- en wijkbijeenkomsten

De boerderij is regelmatig de thuisbasis van buurt en wijkbijeenkomsten die wij graag faciliteren of op
een andere manier ondersteunen. Zoals hier een bijeenkomst in het kader van de totstandkoming van
het Masterplan Nieuw-West.

PLANNEN 2022
Doelstelling 1: meer aansluiten op wensen en behoeftes uit de buurt

Meer ontmoeting en contact

Uit het buurtonderzoek dat we afgelopen jaar hebben verricht kwam de wens uit de buurt voort naar meer
laagdrempelige inloop en activiteiten, gecombineerd met (kleinschalige) horeca. Vertaald naar wat we nu al
doen passen een aantal activiteiten daar goed bij zoals de buutkeuken, brood bakken met de buurt en ons
soepproject voor (eenzame) ouderen. Maar ook het zomerfestival, een buurt Bbq en de vakantie-activiteiten.
En werken in de tuin (vrijwilligers), de Foodcoop en een laagdrempelige activiteit zoals Buurten bij de Boer.

Maar het kan meer. En beter. Uitnodigender. Dit jaar gaan we de grote zaal veel meer als huiskamer inrichten
en open stellen. Ook het terrein wordt veel meer ingericht voor ontmoeting. Te beginnen op de woensdagen,
vrijdagen en zaterdagen. Met een kop koffie/thee. Een stuk taart. Een kop soep. Met een beperkte lunchkaart.
Bestaande activiteiten zullen nog meer moeten kijken hoe zij bij kunnen dragen aan deze doelstelling. Er moet
wat te beleven zijn en dat moeten we aantrekkelijk aanbieden en communiceren. De aanleg dit voorjaar van
het belevingspad rondom de kippenweide draagt daar aan bij. De tent die in februari wordt geplaats idem.
Beheerders die nog meer gastheer of gastvrouw zijn en openstaan voor vragen en wensen.

Vorig jaar hebben we iedere zaterdag workshops georganiseerd voor jong en oud. Dit jaar gaan we de hele dag
open voor een hapje en een drankje. Programmering voor jong en oud. Divers. Ook kansen geven aan groepen
uit de buurt op de zaterdag hun programma zelf te doen op de boerderij met hun eigen netwerk.

Aanbod meer laten aansluiten
We bieden kinderen en volwassenen een breed pakket aan programma’s en activiteiten. Maar sluit het helemaal
aan bij vragen, wensen en behoeftes? Uit het buurtonderzoek blijkt het gemis aan dieren. En activiteiten voor alle
leeftijdsgroepen. Veel scholen weten de weg niet te vinden naar de boerderij. Hoe komt dat? Wat hebben we hen
te bieden en sluit dat wel aan? En hoe zit het met ouderen? Jongeren? We gaan dat kritisch bekijken en vertalen:
moet wat we doen anders? Wat missen we? Pakken we het wel goed aan?

Doelstelling 2: De buurt in

Voortzetten en uitbouwen van onze opdrachten en werkzaamheden in de omliggende buurten. Onze
bijdrage leveren aan vergroening, verduurzaming en een gezonde en inclusieve buurt. Ondersteuning van
bewonersgroepen en bewonersinitiatieven.
De Boerderij doet mee aan het stedelijk project ‘Van afval naar Oogst’, een pilot voor inzameling en
verwerking van groenafval uit de buurt.
We gaan vaker bij scholen en andere buurtorganisaties op bezoek om te vertellen wat we doen en te horen
wat wensen zijn.
We geven ruimte aan organisaties en buurtinitiatieven die op de boerderij activiteiten willen ontplooien die
aanvullend zijn op wat we doen of ons werk verdiepen. Onze missie is daarin leidraad.

Dit doen we deels vanuit onze functie als Groenpunt en groencoach in Osdorp i.s.m. de gemeente, deels
vanuit eigen initiatief, deels vanuit opdrachten. Het maakt ook dat we ons breder in de wijk laten zien.
Deelnemen aan buurtoverleggen zoals WeShare, Duurzame coalitie Nieuw West en Reimerswaal Ontmoet.
Samenwerking met buurtorganisaties en gemeente uitbouwen of aangaan waar dat ons werk versterkt of
positief uitbreid, zoals ‘De Groene kans’’, een van de succesvolle projecten van Huis van de Wijk
‘t Blommetje, dat vanaf april op de boerderij neerstrijkt. Maar ook voortzetten van de maandelijkse
zwerfvuilacties in de Reimerswaalbuurt i.s.m. kinderen en ouders, Ymere en Stadsdeel.

Doelstelling 3: Beter communiceren
Het buurtonderzoek leverde ook op dat buurtgenoten vaak niet (goed) weten wat we doen. Daar moeten we wel
een slag in slaan. Dat moet concrete aanpassingen opleveren.

Een ander onderzoek afgelopen jaar (verduurzaming van de boerderij) gaf als advies om intern beter te
communiceren over duurzame keuzes m.b.t. energiegebruik, voedsel, afval, materiaalgebruik en inkoop. Dit
kunnen we ook vertalen naar andere terreinen zoals beheer en programmering. Kortom: dit jaar gaan we
onderzoeken hoe we iedereen beter informeren en bij keuzes betrekken.

