missie, visie en doelstellingen
missie
Het beheren en exploiteren van een unieke Houtense locatie (bestaande uit een kinderboerderij en een speeltuin)
op een zodanige manier dat kinderen van 3 tot 12 jaar zich hier kunnen in- en ontspannen, maar ook in aanraking
kunnen komen met huis- en landbouwdieren en die leren respecteren.
Op termijn willen wij hier meerdere (natuurlijke) elementen aan toe voegen, waardoor een groter geheel ontstaat
met zo veel mogelijk aspecten van natuureducatie.
visie
Een recreatieve, maar bovenal ook een (natuur)educatieve functie vervullen voor Houtense kinderen en hun ouders/verzorgers. Door de wijze van beheer en exploitatie een voorbeeld zijn voor de ontwikkeling van de doelgroep.
Op termijn willen wij dit ook gaan uitstralen naar de omgeving van Houten en hiervoor ook aantrekkelijk en interessant zijn.
doelstellingen
In eerste instantie dient de kinderboerderij gecertificeerd te worden volgens de normen van SKBN (Stichting Kinderboerderijen Nederland). Gelijktijdig moeten relevante elementen hieruit (bijvoorbeeld (sociale) hygiëne, omgangsvormen en (on)gewenst gedrag) geïmplementeerd worden in de speeltuin.
Op termijn willen wij een 'compleet' aanbod voor (natuur)educatie voor kleinere kinderen (3 tot 12 jaar) kunnen
aanbieden, zo mogelijk gecombineerd met een kleine horecagelegenheid om ook iets te kunnen bieden om mensen
hier wat langer te laten recreëren zonder direct naar huis te moeten om te gaan eten en/of drinken c.q. hen langer
gebruik te laten maken van de verschillende in- en ontspanningsmogelijkheden.
Deze horeca geeft ons dan ook een goede mogelijkheid geestelijk gehandicapte kinderen (via de Stichting Rijnaerde)
in te schakelen bij de bediening. Mogelijk al eerder is er wellicht ook al een gelegenheid om deze kinderen in te
schakelen bij de boerderij en in de speeltuin (uiteraard binnen de grenzen van de mogelijkheden).
Op termijn willen wij ook de huidige openingstijden wat verruimen, omdat de huidige openingstijden toch wat als 'te
krap' worden ervaren.
Om dit alles te kunnen verwezenlijken zijn wij echter (heel erg) afhankelijk van de inzet van voldoende vrijwilligers!

