Samen werken aan een

goede buurt

26 jaar dierknuffelen dankzij vrijwilligers
Bewonersinitiatief
Margé Baarns is een van de vrijwilligers. “Kokiezier is ooit
ontstaan vanuit de buurtbewoners”, vertelt ze. “Op deze
plek was eigenlijk nieuwbouw gepland, maar de bewoners
wilden het graag groen houden. In het gebied stond al een
schuurtje. Uiteindelijk is hier kinderboerderij Kokiezier uit
ontstaan.”

Natuurlijk komen hier kinderen met (groot)ouders om lekker
met de dieren te knuffelen, maar we doen ook aan educatie.
Ik heb bijvoorbeeld een leskist gemaakt waarmee we basisschoolleerlingen van alles bijbrengen over de dieren. Ook
nemen we weleens dieren mee naar mensen die niet zelf
naar ons toe kunnen komen, bijvoorbeeld de bewoners van
verpleeghuis de Ooiman. Deze mensen vinden dat prachtig!”

Knuffelen en educatie
“Bijzonder aan Kokiezier is dat we heel laagdrempelig zijn.
We heffen geen entree en iedereen is welkom. Daarnaast
zijn we het hele jaar geopend, behalve op nieuwjaarsdag.

Donateurs
Momenteel wordt er druk verbouwd bij de kinderboerderij.
“De kiosk wordt vergroot, er komt een douche en toilet voor
de medewerkers en een grotere beheerdersruimte. Ook

wordt er een mindervalidentoilet geplaatst. Deze grote verbouwing wordt betaald door de gemeente, maar in principe
is Kokiezier voor alle andere zaken, zoals onderhoud, voer,
hooi en dierenartsbezoeken afhankelijk van donateurs en
mensen die ons geld en producten schenken. Gelukkig worden we goed geholpen door lokale winkels, de gemeente en
buurtbewoners. Die betrokkenheid wordt erg gewaardeerd!”
Gerund door vrijwilligers
Kokiezier wordt volledig gerund door vrijwilligers. Zij
bemannen de kiosk, maken de hokken schoon, doen
onderhoud en verzorgen de dieren. “De vrijwilligers hebben
allerlei redenen om hier te werken. Sommige hebben een
rugzakje en vervullen hier een mooie dagbesteding, maar
er zijn ook mensen die tussen twee banen inzitten en hun
tijd leuk en nuttig willen besteden. Daarnaast werken hier

gepensioneerden en mensen die het gewoon leuk vinden om
vrijwilligerswerk te doen.”
Ultieme beloning
Wat vinden de vrijwilligers nu het leukst aan dit werk? Bij
navraag blijkt dat het werken met de dieren erg gewaardeerd wordt. En de ultieme beloning voor hun werk: pasgeboren dieren knuffelen! Dieren die net zijn geboren, worden
in het begin nog weggehouden van de bezoekers, omdat ze
rust nodig hebben. Omdat het wel belangrijk is dat ze vanaf
het begin wennen aan mensen, mogen de vrijwilligers hen al
wel oppakken en knuffelen. En wat is er leuker dan dat?
Kokiezier is altijd op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde
vrijwilligers. Wil je meer weten of donateur worden? Ga dan
naar www.kokiezier.nl.

Wijkwerk is een samenwerking van
bewoners en professionals in hun wijk of dorp. Zij vormen een netwerk
waaraan veel organisaties bijdragen, zoals de wijkraden, gemeente, Buurtplein bv, politie,
Sité Woondiensten, thuiszorg, jeugdwerk, ondernemers en vertegenwoordigers van scholen. In alle negen
wijken en dorpen is zo’n netwerk actief. Voor meer informatie, of voor uw eigen initiatief, kunt u contact
opnemen met uw wijkregisseur. Ook kunt u kijken op www.wijkwerkdoetinchem.nl
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Rody Poelhuis, tel. (0314) 373847
Wijkregisseur van:
- Wijk postcode 1: Centrum, De Pas, Torenallee, IJsseltuinen
- Wijk postcode 9: Noord, Bezelhorst, IJkenberg, Happert
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Tamara Otten, tel. (0314) 373 839
Wijkregisseur van:
- Wijk postcode 3: Schöneveld
- Wijk postcode 4: Oosseld
- Wijk postcode 11: Gaanderen

Lutske Jepma, tel. (0314) 373 841
Wijkregisseur van:
- Wijk postcode 6: De Huet, Het Weerdje
- Wijk postcode 7: Dichteren, De Hoop, Wijnbergen
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Norbert Berns, tel. (0314) 377 485
Wijkregisseur van:
- Wijk postcode 2: Overstegen
- Wijk postcode 31: Wehl en Nieuw-Wehl
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Al 26 jaar geniet jong en oud van de dieren die op kinderboerderij Kokiezier in de Huet rondlopen. De tomeloze
energie en enthousiaste inzet van alle betrokken vrijwilligers maken dit voor hen mogelijk. Hoog tijd om deze
vrijwilligers eens in het zonnetje te zetten.

