
Stichting Vrienden van de Nijkamphoeve

Behoud stadsboerderii centraal. ..
Vanuit de politiek is duidelijk aangegeven dat de voorkeur bij overna'
me van de stadsboerderij duidelijk uitgaat naar een groep vrijrvilligers
cq. wijkbewoners. "Wij als stichting Vrienden van de Nijkamphoeve
passen (als wij de financiering voor 5 jaar rond krijgen) precies in het
plaatje wat de gemeente voor ogen heeft: Een naadloos aansluitende
overdracht met het behoud van het huidige karakter en huidige publie-
ke vrije toegangelijkheid. De nu aanrvezige dieren hoeven dan niet ver-
huisd te worden.", meldt secretaris Jolanda Smit-Ligthart.

(\ tand van zaken: "Wij hebben natuureducatie, met alle omli-s-
J""n (druk bezochte) 
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gende u'inkeliers/winkelcentra en

kingsdag gehouden voor de *ijk en bedrijren voor het verkrijgen van

hebben op dit moment al 150 dona- Í-inanciële steun, met alle wonings-
teurs. vele vrijwilligers en toezeg- tichtin,een. met de ANWB en de

gingen voor (financiële) boerderij- Stichting Mooi. De Koninklijke
dieradopties. Er worden momenteel \ederlandsche Heidemaatschappij
gesprekken gevoerd met: alle on-rlis- (KNHM) heeft Arcadis opdracht
gende scholen voor het I erkrijgen se,seven voor het schrijven van ons
van intentieverklarin-een rot'rr lessen ondernemingsplan.

Samenwerking
Er zijn plannen voor samenwer-
king met scouti'rggroep Pepe ,

Omni-sroen en asinotherapie.
Er zijn ook -soede contacten met
Michel Rogier (CDA), Joris
Weismuller (HSP) en Gerard
Verspui (PvdA). Bovendien staat
het Wijkberaad Houtwijk vierkant
achter onze plannen!", benadrukt
Jolanda. "
Ook moeten rvij de Raad van
Bestuur van het HAGA ziekenhuis
overtuigen van het belang van het
behoud van deze stadsboerderij voor
het HAGA ziekenhuis en benadruk-
ken dat deze stadsboerderij en het
omliggende park een belangrijke
positie invloed heeft zijn op het
rvelzijn van patienten, personeel
en bezoekers en in de toekomst de

beu'oners van de Zorgboulevard."

Belangrijke partner
"Het HAGA ziekenhuis is voor ons
een hele belangrijke partner in het
behoud van deze stadsboerderij,
maar andersom kan het HAGA zie-
kenhuis zich gaan onderscheiden
met niet alleen de beste zorg maar
met in haar achtertuin een mooie
groene om-eeving waar mens en dier
elkaar treffen!". aldus Jolanda.
Zie ook rvrvrv. nijkamphoeve-moet-
blijven.nl/a


