
Geachte voorzitter,

Vanavond richt ik het woord tot u in 3 verschillende hoedanigheden.
In de eerste  plaats als bewoner van Den Haag, die mooie stad achter de duinen.
De enorme investeringen in o.a. de haven en de nieuwe entree van Den Haag 
zorgen uiteindelijk voor een uiterlijke verrijking van onze stad.
In schril contrast hierbij staan de bezuinigingen op de stadsboerderijen, de 
Heemtuin en de schooltuinen en niet te vergeten de buurthuizen en bibliotheken.
Deze bezuinigingsmaatregelen  zorgen voor een enorme innerlijke verarming van 
ons mooie Den Haag.

In de 2e plaats richt ik mij tot u als vrijwilliger van stadsboerderij De 
Nijkamphoeve. Op 12 oktober jl stortte mijn wereld even in! Minstens 2x per week 
stort ik mij met hart en ziel op de verzorging van en activiteiten met de ezels en 
het gezellig maken van de boerderij voor niet alleen de bezoekers maar ook voor 
de beheerders en de vele vrijwilligers. Juist voor deze vrijwilligersgroep wil ik uw 
aandacht. Het zijn veelal vrijwilligers met een verstandelijke beperking.  Deze 
vrijwilligers hebben hun plek gevonden op de boerderij waar zij 1 of meerdere 
dagdelen helpen met het schoonmaken van de hokken en stallen, het voeren van 
de dieren, met de ezels wandelen en cavia’s en koeien knuffelen. Juist deze 
vrijwilligers vallen straks in een zwart gat. De beheerders worden overgeplaatst. 
Niet leuk, maar dat went uiteindelijk wel weer. Alle dieren verhuizen naar de 
andere stadsboerderijen, dat geeft tijdelijk stress maar is niet onoverkomelijk. 
Maar juist deze groep vrijwilligers is niet alleen heel moeilijk te herplaatsen, zij 
vallen terug in hun persoonlijke ontwikkeling. Kort samengevat: het gaat een hele 
lange tijd duren voordat zij weer een redelijk zelfstandige dagbesteding aan 
kunnen.
Van dat idee word ik erg verdrietig!

In de 3e plaats richt ik mij tot u als secretaris van de stichting Vrienden van de 
Nijkamphoeve. De duizenden door ons ingezamelde handtekeningen laten zien 
dat een stadsboerderij in de wijk toch wel zeer gewenst is. 
Ongeacht het besluit wat vanavond wordt genomen zien wij graag dat de 
stadsboerderij, met de nadruk op het huidige karakter, behouden blijft.
Stichting Vrienden van de Nijkamphoeve vecht daarvoor!


