Kennismakingsdag Stichting Vrienden van De Nijkamphoeve op 22 januari as.

Geachte buurtbewoner:

Januari 2012

Allereerst onze beste wensen voor het nieuwe jaar. Wij zijn dit jaar met een goed voornemen begonnen.
U heeft het al in diverse locale bladen kunnen lezen: in het kader van de bezuinigingen zal gemeente Den Haag
2 stadsboerderijen, een aantal volkstuincomplexen en de Heemtuin afstoten. Gezocht wordt naar een particuliere
uitbater die de exploitatie van de desbetreffende voorzieningen over wil nemen. Een van die voorzieningen is
stadsboerderij De Nijkamphoeve in het Florence Nightingalepark. Eerst hebben wij nog als actiecomité een poging
gedaan om de bezuiniging tegen te gaan en hebben dit middels een handtekeningenactie, met meer dan 3600
handtekeningen, kenbaar gemaakt bij het college van Burgemeester en wethouders. Maar de plannen lagen al
vast: het wegbezuinigen van de locaties gaat zoals aangegeven in het “regeerakkoord” gewoon door.
Wij als vrijwilligers van stadsboerderij De Nijkamphoeve hebben ons vervolgens aangemeld als gegadigde.
Slechts 1 kans krijgen wij om zeker te stellen dat stadsboerderij “De Nijkamphoeve” als gevolg van
bezuinigingsafspraken zijn open, groene en publieksvriendelijke karakter niet verliest. Slechts 1 kans, en die kans
willen wij met beide handen aangrijpen om er voor te zorgen dat de boerderij een boerderij blijft voor de
(wijk)bewoners maar vooral ook door de (wijk)bewoners. Een boerderij waar het voor de wijkbewoners, jong en
oud, maar zeker ook voor de boerderijdieren een gezonde en warme omgeving is.
Daarom zijn wij sinds 26 november een stichting (Stichting Vrienden van De Nijkamphoeve, waarvan de
oprichtingskosten ons door Heemskerk en Feyen Notarissen zijn geschonken). Een stichting is een rechtspersoon
en staat als partij aanzienlijk sterker dan een actiegroep. Als stichting hebben wij ons aangemeld als gegadigde
voor de overname van het beheer en de exploitatie van De Nijkamphoeve. Maar met ons nog vele instellingen en
bedrijven die voornamelijk op winst zullen gaan exploiteren. Wij, als stichting, gaan slechts voor de voortzetting
van de boerderij en doen dit zonder winstoogmerk. Wij willen er gewoon voor zorgen dat De Nijkamphoeve blijft
wat het nu is en zekerstellen dat het huidige karakter ook in de toekomst gewaarborgd blijft. Wij doen dit in
overleg en samenwerking met wijkberaad Houtwijk en Leyenburg. Wel is het onze doelstelling om naast de
boerderij ook de omliggende stukjes groen in de herontwikkeling te betrekken zodat de totale groenvoorziening
een ruimere en betere bestemming krijgt. Wij denken daarbij aan een bijna unieke en zeer specialistisch
zorgproject (Asinotherapie), een scoutinggroep, fruitbomen, volkstuintjes, naschoolse opvang, kinderfeestjes,
educatie aan basisscholen maar vooral een groene ontmoetingsplek voor en door de wijkbewoners.
Idealen zijn natuurlijk prachtig. Maar idealen moeten wel verwezenlijkt kunnen worden. En om die voor de
omliggende wijken (Houtwijk, Leyenburg, Bouwlust, Morgenstond) te kunnen verwezenlijken doen wij een beroep
op u allen. Als stichting alleen kunnen wij het nooit voor u realiseren. Uw steun is onontbeerlijk! Daarvoor deze
oproep: HELP ONS en steun ons initiatief! Blijf niet passief maar wordt actief en doe mee.
Hoe????? Door u aan te melden als vrijwilliger en om samen met anderen een paar uurtjes per week of maand de
daad bij het woord te voegen. Help daadwerkelijk met een activiteit die u aanspreekt en zo deze groene toekomst
voor de wijk mogelijk te maken. Samen kunnen wij een dergelijk initiatief zeker verwezenlijken. Maar naast deze
directe vrijwilligers zijn wij ook op zoek naar (gepensioneerde) specialisten. Zo hebben wij behoefte aan een
boekhouder die onze penningmeester een paar uurtjes per maand ondersteunt. Een loodgieter, timmerman,
elektricien, schilder etc. etc. hebben wij nodig om er iets moois van te maken en het mooi te houden.
En Ja…. Dan is er ook nog het financiële plaatje. Gemeente Den Haag heeft een aantal voorwaarden gesteld waar
de toekomstige nieuwe beheerder of particuliere uitbater aan moet voldoen. Één van die gestelde voorwaarden is
dat er door de gemeente Den Haag op geen enkele wijze sprake zal zijn van enige subsidieondersteuning. Dus is
een gegadigde aangewezen op eigen inkomsten. Ook stelt de gemeente dat voor een periode van minimaal 5 jaar
een financieel gezonde dekking dient te worden opgemaakt.
Om de begroting rond te kunnen krijgen zijn er voor ons een aantal mogelijkheden. De eerste mogelijk is om u als
donateur te betrekken bij de toekomstplannen van De Nijkamphoeve. Voor een geringe jaarbijdrage bent u
donateur van de stichting. Voor 25 euro per persoon of 35 euro voor een gezin steunt u ons aller doel al. Een
hogere jaarbijdrage mag natuurlijk altijd. U kunt dit bedrag overmaken op onze RABO-rekening 1687.74.615
o.v.v. “ik word donateur”. Als donateur krijgt u enige keren per jaar een uitnodiging voor speciale donateurdagen.
Maar u kunt ons ook ondersteunen door éénmalig een bedrag te storten op onze RABO-rekening 1687.74.615
(o.v.v.: ik steun de stichting).

Ook zal het in de toekomst mogelijk worden om een boerderijdier voor een vast jaarbedrag te adopteren.
Naast het werven van donateurs zijn er voor ons nog een aantal mogelijkheden. Zo zullen wij winkeliers uit de
winkelcentra rondom het park alsmede de ondernemingen van bedrijventerrein Zichtenburg benaderen voor een
sponsorbedrag. Bedrijven kunnen ook dieren van de Nijkamphoeve adopteren. Boven een bepaald jaarbedrag
zullen de namen van de bedrijven worden vermeld op ons sponsorbord. Daarnaast zullen wij actief subsidies
aanvragen en fondsen aanschrijven.
En naast dit alles zullen wij inkomsten halen uit éénmalige schenkingen, gezonde en vooral groene
kinderpartijtjes, verkoop van biologische producten, geven van workshops, milieueducatie, het organiseren van
evenementen en beperkte lichte horeca. Om dit te kunnen realiseren zal een nieuwe multifunctionele
activiteitenruimte worden aangebouwd die ook gehuurd kan worden door de wijkbewoners.
Kortom zonder uw steun zijn wij als wijkinitiatief kansloos. Vandaar onze oproep: meld u aan als vrijwilliger, als
donateur, verzoek uw werkgever ons te sponsoren of wat dan ook. Als u er zich maar bij betrokken gaat voelen.
Dan is ons doel bereikt en blijft De Nijkamphoeve een stadsboerderij waar iedereen, jong en oud, zich thuis voelt.
Aanmelden kan schriftelijk, telefonisch of per email naar één van onderstaande adressen.

Maar u kunt ons ook op 22 januari as. ontmoeten. Van 1 tot 4 houden wij een speciale kennismakingsdag op De
Nijkamphoeve. Daar staan wij voor u klaar om u te begroeten, met u van gedachten te wisselen om er samen wat
van te gaan maken. In afwachting van uw reactie verblijven wij,
Namens bestuur en vrijwilligers van Stichting Vrienden van de Nijkamphoeve,

Jan Rompa,
Voorzitter.
Correspondentieadres:
p/a Architect Berlagelaan 110,
2552 ZC Den Haag,
Telefoon: 06-20029594,
website: www.nijkamphoeve-moet-blijven.nl,
e-mail: info@nijkamphoeve-moet-blijven.nl

NB. onze website en het onderhoud daarop worden uit particuliere initiatieven gesponsord.

Afknippen en opsturen naar het correspondentieadres, mailen naar ons mailadres of persoonlijk afgeven op 22 januari as.
NB.: Meerdere opties zijn mogelijk.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------□

Ja, ik meld mij aan als vrijwilliger voor het ondersteunen van activiteiten;

□

Ja, ik meld mij aan als donateur en zal het jaarbedrag overmaken op de RABO-rekening 1687.74.615;

□

Ja, ik wil een boerderijdier adopteren;

□

Ja, ik heb een idee voor een activiteit en wil dat bespreekbaar maken;

□

Ja, ik zal mijn werkgever vragen de stichting te steunen.

Naam

:..........................

Adres

:..........................

Woonplaats

:..........................

Handtekening :

