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Kinderboerderij Kokiezier
Wil je samen met de (klein)kinderen een dagje weg, 
of een paar uur plezier? Dan ben je bij ons van harte welkom. 
Ook tijdens een fiets- of wandeltocht kun je bij ons een 
pauze inlassen en een lekkere kop koffie/thee of iets anders 
nuttigen aan onze fijne picknicktafels. Kokiezier wordt door 
onze bezoekers en vrijwilligers ervaren als een sociale 
ontmoetingsplek. 

Op de kinderboerderij hebben we onze eigen kiosk waar diverse 
versnaperingen te koop zijn. Denk aan, koffie, thee, cappuccino, 
frisdrank, snoepgoed, chips en in de zomer diverse ijsjes. 
Wij vinden het fijn als mensen iets kopen, want dit is voor 
ons een belangrijke bron van inkomsten. 

Bij ons zijn veel verschillende dieren te bewonderen, voor jong en 
oud. Zowel binnen als buiten kan er met diverse dieren geknuffeld 
worden. We streven naar een gevarieerd en kindvriendelijk dier-
bestand. Maar schenken ook aandacht aan diverse rassen, zodat 
het interessant is voor iedere dierenliefhebber. In onze dierenweides 
hebben we onder andere, geiten, schapen, pony, varken en een 
ezel. Ook lopen er in de eendenweides verschillende rassen 
eenden en kippen. Andere kippen zitten in rennen. Binnen in de 
knuffelstal hebben we cavia’s en konijnen die geaaid mogen worden. 

Speelgoed zoals fietsjes en tractoren staan er niet meer. Nog wel 
wat speelhuisjes en glijbanen en een 4-op-een-rij spel. Dit is sinds 
de zomervakantie, hiervoor was het een tijdje niet toegestaan 
vanwege allerlei coronamaatregelen. We hebben gemerkt 
dat het voor de dieren en voor de vrijwilligers een stuk 
rustiger is en makkelijker werkt, daarom de keuze 
gemaakt om de karretjes weg te laten. 



Onze vrijwilligers zijn mensen met een hart van goud, een hart 
voor dieren. De een hobbelt tussen twee banen in en is er tijdelijk. 
Een ander doet vrijwilligerswerk naast zijn/haar betaalde baan. 
Iemand anders doet het naast school. Weer een ander heeft een 
rugzakje waardoor hij/zij op de reguliere arbeidsmarkt tegen een muur 
loopt. Wat is nu een rugzakje? Dat is een zak vol met kwaliteiten die 
niemand wil zien. In een hoekje verstopt zit een beperking, misschien 
meerdere die iedereen benadrukt. De een heeft moeite met het 
overzicht van taken, een ander met drukte, weer een ander met 
veranderingen. Door deze beperking kunnen zij moeilijk een betaalde 
baan vinden. Of het is een baan waar weinig voldoening uit te halen is.
Bij Kokiezier verwachten we ook hun inzet, inzicht en het leveren van 
goed werk. Maar bij Kokiezier is het zoveel mogelijk overzichtelijk 
gemaakt. Bij Kokiezier mag je eens een dagje minder goed presteren. 
Maar ook al heeft er iemand een slechte dag, deze persoon is wel 

aanwezig en doet de taak die elke dag het belangrijkst is, namelijk 
de zorg voor de dieren. Juist omdat er bij Kokiezier begrip voor is, 
is het een goede afleiding. Moet je een rugzakje hebben om bij 
Kokiezier te werken? Nee hoor, helemaal niet. Er werken ook mensen 
die dat niet hebben en de anderen opvangen en zo nodig aanvullen 
op dagen waarop zij minder goed in hun vel zitten. Daarom hebben 
wij een sterk team.
Respect voor onze vrijwilligers. Sommigen zijn er vele dagen in 
de week, een ander maar een paar uurtjes. Iedere vrijwilliger doet de 
taken, al dan niet versterkt door een collega. De kerntaken van 
vrijwilligers zijn: Het verzorgen van de dieren, tuinieren, verkoop vanuit 
de kiosk, onderhoudswerkzaamheden, schoonmaakwerkzaamheden en 
soms groepen ontvangen. Wij zijn regelmatig op zoek naar 
vrijwilligers. Omdat er mensen zijn die toch een betaalde baan krijgen, 
omdat er mensen zijn die andere verplichtingen krijgen 
of juist omdat er mensen zijn die erachter komen dat ze toch niet op 
hun plek zijn bij Kokiezier. 

Ook vrijwilliger worden? Bel of mail gerust of kom langs, 
dan kijken we samen naar de mogelijkheden. 

Vrijwilligers

Onze vrijwilligers zijn erg belangrijk voor de kinderboerderij. 
Zonder onze vrijwilligers zouden dieren niet verzorgd worden en 
zouden we niet open kunnen voor bezoekers. Alle medewerkers 
werken op vrijwillige basis. 



Locatie
Kinderboerderij Kokiezier is gelegen aan de rand van de bebouwde 
kom, in het natuur en recreatiegebied de Wehlse Broeklanden. 
Ons terrein ligt aan fiets- en wandelroutes, bij de poort staat een 
informatiebord met daarop de informatie over deze routes. 
Bezoekers die met de auto komen, kunnen via de woonwijk naar 
ons toe rijden of ze kunnen gebruik maken van de route via de 
vogelstraat. Dit is een doodlopende straat, maar Kokiezier is 
toegankelijk, na onze poort begint het fietspad, dus daar mag u 
niet verder. Parkeren kan bij ons op het terrein of aan Dilleveld. 

opleiden
Kokiezier is sinds 2020 aangesloten bij de SBB, dat betekend dat 
we leerlingen mogen opleiden. Leerlingen komen van onder meer, 
ZONE college, Prakticon, Graafschap College, Aeres.  
 

Sponsoring
Kokiezier is voor een groot deel afhankelijk van sponsoring en 
donaties. Wij staan altijd open voor nieuwe sponsoren of donateurs. 
Dit kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het 
beschikbaar stellen van materialen, tijd of door het leveren van 
een financiële bijdrage aan Kokiezier. 

Wil je ons steunen door middel van sponsoring?
Neem dan contact met ons op voor meer informatie. 
Bel 0314-36 13 50 of mail naar info@kokiezier.nl
 
Wil je ons steunen door middel van donatie?
Vul dan een machtigingsformulier in die je kunt vinden 
achter in dit boekje. Er is mogelijkheid voor een 
eenmalige of een doorlopende machtiging.
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Oplossing

BAKJEVOER
BELDERSTRAAT
BOMEN
BUITEN
CAVIA
DOETINCHEM

DUIVEN
EENDEN
EZEL
GANZEN
GEITEN
KINDERBOERDERIJ

KIOSK
KIPPEN
KOKIEZIER
KONIJNEN
KUIKENS
LAMMETJES

PICKNICK
PLEZIER
PONY
SCHAPEN
SPELEN
TERRAS

VARKEN
VOGELS
VOLIÈRE
VRIJWILLIGERS
VIJVER
WANDELEN

Woordzoeker

woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker



Kleurplaat: www.sannetekent.nl



Na heel wat kladjes werd er door Duoplan een mooie tekening
 gemaakt van de bouwplannen. Het was nu aan firma Kappert en 
Winkelman om hier in samenwerking met Bloemenkamp wat moois 
van te gaan maken. 

Eerst moest er het één en ander gesloopt worden, hierdoor waren 
verschillende ruimtes niet meer bruikbaar voor de vrijwilligers of de 
bezoekers. Er werd door Cohen machineverhuur een DIXI geplaatst 
en Bisselink zorgde voor een keet voor de vrijwilligers, deze keet kon 
tevens gebruikt worden als kiosk. Hierdoor was de “overlast” voor de 
bezoekers klein. 

De oude kiosk werd gesloopt, de oude beheerdersruimte werd 
aangepakt en er werd gegraven, het werd een zooitje, maar ze zeggen 
immers altijd: “Het moet eerst slechter worden voordat je verbetering 
ziet.” Dat was inderdaad het geval. Na veel sloopwerk kon er worden 
opgebouwd. Wat beheerdersruimte en toilet was, werd een mindervali-
dentoilet met baby verschoonruimte. Hierdoor kun je gemakkelijker de 
kleinere kinderen verschonen en kan nu iedereen bij ons naar de WC. 
Er is een stuk bij aan gebouwd waardoor de kiosk nu 4x zo groot is, 
de beheerdersruimte is nu tochtvrij, zelfs met een verwarming en airco 
voor alle seizoenen. Voor de vrijwilligers is er een aparte toiletruimte 
met douche. Hierdoor scoren we ook weer punten op de jaarlijkse 
zoönozencheck. 

Door de verbouwing kunnen we zomer en winter goed functioneren 
bij Kokiezier, een hele verbetering en een goede vooruitgang voor 
de kinderboerderij. Beter toegankelijk voor iedereen. 

Grote verbouwing hoofdgebouw
In 2019 waren na jaren overleg en plannen maken, alle partijen met 
elkaar eens. Er moest een verbouwing plaats vinden bij Kokiezier. 
Mede gefinancierd door de gemeente Doetinchem. 



Machtiging Doorlopend

JA, stichting kinderboerderij Kokiezier kan op mij rekenen. 

Naam

Adres

Postcode    Woonplaats

Email

IBAN 

Plaats en datum

Handtekening

Bedrag €  (jaarlijks)  

Foto’s: Jack Peijzel © - Achterhoekpromotie.nl 

Stuur dit formulier ingevuld terug naar:
Stichting Kinderboerderij Kokiezier
Belderstraat 30 
7006 SH Doetinchem

Door de ondertekening van dit formulier geef je Stichting Kinderboerderij 
Kokiezier toestemming een doorlopende incasso-opdracht naar jouw bank 
te sturen en jaarlijks bovenstaand bedrag van jouw rekening af te schrijven. 
Als je het er niet mee eens bent, met deze afschrijving, kun je deze laten 
terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact 
op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.



Het bestuur bedankt alle personen die op enigerlei wijze actief zijn 
(geweest) voor de kinderboerderij. Deze inzet is net zo belangrijk 

als de donaties van de genoemde bedrijven en instanties.

Horsting Kilder DAP Zeddam Fortune koffie
ZONE College Doetinchem Wennekes Wehl

Volvo Arendsen Doetinchem Evo energie Doetinchem
Winkelman installatie RIPA safety & security

Landwinkel de Verse Kers Wehl Plus Bruil Wehl
Karwei Doetinchem Beautyfabriek Doetinchem 

Berendhausgroep Gaanderen Heelmetaal Doetinchem
Bakkerij Kaspers Doetinchem HUNO autogarage 

TLG Ruurlo COOP Slotlaan Doetinchem
Gemeente Doetinchem Bloemenkamp Doetinchem 
Duoplan Doetinchem Benninkmolen Doetinchem 

Bisselink stratenmakers Kilder Groeiend Groen Kilder

Machtiging eenmalig

JA, stichting kinderboerderij Kokiezier kan op mij rekenen. 

Naam

Adres

Postcode    Woonplaats

Email

IBAN 

Plaats en datum

Handtekening

Bedrag €  (eenmalig)  

Stuur dit formulier ingevuld terug naar:
Stichting Kinderboerderij Kokiezier
Belderstraat 30 
7006 SH Doetinchem

Door de ondertekening van dit formulier geef je Stichting Kinderboerderij 
Kokiezier toestemming een eenmalige incasso-opdracht naar jouw bank 
te sturen en eenmalig bovenstaand bedrag van jouw rekening af te schrijven. 
Als je het er niet mee eens bent, met deze afschrijving, kun je deze laten 
terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact 
op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden. 

Sponsoren bedankt!

Bedankt!



tot zienS Bij
KinDerBoerDerij
KoKiezier


