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nieuwsbrief #16 - aug 2021

VAN BRUINE BULTEN NAAR KRUIDEN- EN KLEURRIJK BIOFERSKAAT

‘De grond is ingemeten, de hoogten en diepten bepaald
en het graaf- en grondwerk staat voor de komende
maand in de planning van Loonbedrijf Lageveen’. Dat
schreven we in mei jongstleden in een tussenrapportage
over het project Bioferskaat (biodiversiteit) waarin we
tevens aan onze financiële ondersteuners iets meer
tijd vroegen. De corona-tijd, het koude voorjaar en de
druipnatte periode reden ons in de wielen: we liepen
wat vertraging op. De extra tijd kregen we en afgelopen
maandag 5 juli ging de eerste bak van de fel-oranje
kraan de grond in.
Het uitzicht achter de zorgboerderij werd daarna
gevormd door minstens tien grote bulten veen en zand
met daarvoor de contouren van de poel en achterin een
verhoging waar inmiddels de betonnen vogelwand voor
geplaatst is. Hoezo een vogelwand? We willen graag
aantrekkelijk zijn voor alles wat vliegt, zweeft en zwemt
en het doorboorde beton kan een perfecte nestplaats
bieden aan oeverzwaluwen en/of ijsvogeltjes. Ze zijn
gesignaleerd in de buurt, dus wie weet kunnen deze
vliegende pareltjes verleid worden om inderdaad
aan De Ripen hun jongen groot te brengen. Voor de
afwerking van hun nestgelegenheid liggen er kolossale
boomstronken klaar en biedt het erf ruimte aan allerlei
stenen, hout en andere materialen die een tweede of
derde leven krijgen ten behoeve van alles wat kruipt,
zwemt, zoemt, zweeft en vliegt.

Kennismaken met biodiversiteit

We hadden ons voor dit project goed voorbereid,
maar al werkende weg bleken er toch meer vragen
te zijn dan we antwoorden hadden. Nico Minnema,
die in Earnewâld zijn eigen eco-bureau heeft, is een
kenner, een natuurman ‘yn ieren en sinen’. Hij is een
vraagbaak en behulpzaam bij het verwezenlijken van
ons Bioferskaat-project en daar is iedereen blij mee.
Naast de poel, de vogelwand, de tuur- en gluurplekken
en bloemrijke veldjes, worden er twee weilandjes
kruidenrijk ingezaaid voor de schapen en de pony’s.
De hulpboeren hebben de eerste week van het
imponerende werk in het weiland kunnen volgen. Ze

hebben mee geholpen afrasteringen te verwijderen,
paaltjes op te ruimen en ‘poddeblêden’ (die lastige grote
ridderzuring) om zeep te helpen. Vanaf 10 juli hebben
ze drie weken vakantie; als ze terugkomen is de grote
kraan weliswaar verdwenen, maar na het grondwerk
moeten er nog allerlei klussen gedaan worden: een
steiger, een gluurhut, zaaien, planten en inrichten. Het
is de bedoeling volgend voorjaar (2022) tijdens de NL
DOET-DAG of tijdens een RIPEN DOET-DAG het project
af te ronden. Maar eerder is er al een mooie gelegenheid
om met het BIOFERSKAAT-project kennis te maken.

ZET ZATERDAG 4 SEPTEMBER a.s. DUS IN JE
AGENDA!

Samen met de zorgboerderij organiseren we dan een
samenzijn voor Freonen van onze stichting, familieleden
van de hulpboeren en wellicht nog meer vrienden/
belangstellenden. Of het een Open Dag kan worden
hangt samen met wat er mogelijk is. Het programma
volgt nog, maar door de muzieklessen van Stephan
Mooibroek kunnen we in ieder geval rekenen op een
muzikale bijdrage door de hulpboeren. En dat wil
niemand missen!

Bestuur

Een dezer dagen zitten we, als stichtingsbestuur
weer bij elkaar. Onze penningmeester, Simon Kuper,
gaat in de loop van dit jaar ‘onze club’ verlaten.
We hebben dus een nieuwe financiële man/vrouw
nodig. Dat gaat vast lukken, we zijn al op zoek! We
kunnen ondertussen de digitale contacten weer vaker
inwisselen voor een heuse vergadering. Elkaar even
zien werkt stimulerend en dat merk je! Een deel van het
bestuur helpt mee om de omgeving van de vogelwand
in te richten, een ‘aanverwant’ gaat de hulpboeren
helpen met tellen en inventariseren, voorzitter Rien
werkt samen met de mensen van de zorgboerderij een
tevredenheidsonderzoek uit en twee nieuwe vrijwilligers
vormen met enkele hulpboeren het ‘team groen’. Want:
biodiversiteit is prachtig, dat moet zo blijven en dus zijn
groene vingers voor het onderhoud broodnodig!
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Mobiliteit

Als Stichting De Ripen hebben we ons enkele jaren
geleden – samen met diverse fondsen – met de
mobiliteit bezig gehouden. Een bus voor het vervoer
van en naar het werk op de zorgboerderij, een duofietsmet-ondersteuning voor plezierige ritjes in de buurt
en een rolstoeltoegankelijke zonneboot voor recreatief
vervoer op het water. Fiets en boot worden door twee
zorgboerderijen gebruikt en zijn ook beschikbaar
voor ‘mensen van buiten’. Gelukkig hebben we voor
‘mobiliteit’ een fonds beschikbaar (zie jaarrekening op
onze website), want de bus heeft zo z’n dure jaren, maar
ook de fiets had juist dit jaar twee nieuwe (gereviseerde)
accu’s nodig en een nieuwe display en oplader. En de fiets
laten staan is geen optie, want op beide zorgboerderijen
zijn de fietsritjes bijzonder in trek! De cliënten genieten
met volle teugen. Na deze zomervakantie kan de fiets
gelukkig weer gebruikt worden!

Spelregels

het aanscherpen van enkele spelregels voor verenigingen
en stichtingen. Dan gaat het bijvoorbeeld om:
� de (publicatie)verplichtingen voor een (kleine) ANBIstichting (Algemeen Nut Beogende Instelling);
� de gevolgen van de nieuwe Wet bestuur en toezicht
rechtspersonen (WBTR) die op 1 juli 2021 van kracht
werd; we moeten bijvoorbeeld nagaan of onze statuten
voldoen aan de nieuwe regels, anders is er een wijziging
van de statuten nodig.
In dit verband noemen we ook nog de mogelijkheid
die de Belastingdienst biedt om een (jaarlijkse) donatie
aan onze stichting onder te brengen onder de regeling
‘Overeenkomst Periodieke gift in geld’. Het bedrag is
dan aftrekbaar als het vijf jaar lang gedoneerd wordt
en er een verklaring wordt ingevuld en ondertekend
(door schenker en ontvanger) zodat die zonodig als
bewijsstuk kan dienen voor de Belastingdienst. (Zie
website Belastingdienst).

Ons bestuur houdt zich niet alleen bezig met zinvolle
projecten en ondersteuning van de mensen van de
zorgboerderij. We willen ook onze eigen werkwijze en
administratie netjes op orde hebben. Daarom komen op
onze eerstvolgende bestuursvergadering wat zaken aan
de orde die het gevolg zijn van een wetswijziging en van

De meeste Freonen van onze stichting hebben inmiddels
hun donatie voor 2021 overgemaakt. Heel hartelijk dank!
Mocht je dat nog niet gedaan hebben, het kan alsnog!
En......wil je FREON van Stichting De Ripen worden, dat
kan ook in 2021 nog! We zijn blij met je vriendschap en
met je steun! Graag tot ziens op 4 september!
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