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1. Motto en doelgroep
Stichting Onze Beestenboel heeft als motto: recreatie voor iedereen.
Onze voornaamste doelgroepen zijn de bewoners van het zorgterrein waarop wij ons bevinden en
jonge kinderen.
Veel bewoners van het zorgterrein zijn
rolstoelgebonden of verplaatsen zich
met behulp van een rollator. Wij
richten ons parkje dusdanig in dat zij
zich met zo weinig mogelijk moeite
toegang kunnen verschaffen. Zo
beperken we het aantal plekken waar
drempels zijn en proberen we
doorgangen extra breed te
maken/houden. Ons toilet is van
enkele hulpstukken voorzien.
Voor jonge kinderen maken we ons
parkje aantrekkelijk door het bieden
van voldoende veilige
speelgelegenheid. Met de inrichting van ons parkje houden we rekening met de hoogte van kinderen
(bijv. dieren op ooghoogte en kleine stoeltjes om op te zitten) en werken we veel met vrolijke
kleuren en simpele vormen.
Buiten de bewoners van het zorgterrein en jonge kinderen zijn ook anderen van harte welkom. Om
geen drempels op te werpen, vragen wij geen entree voor het bezoeken van ons parkje of het
gebruikmaken van onze faciliteiten.

2. Voorbeeldfunctie omgang met dieren
Stichting Onze Beestenboel staat in de regio bekend als een plek waar diervriendelijkheid prioriteit
heeft. Dieren staan niet in dienst van de mens, maar werken samen met de mens. Het bieden van
recreatie aan de mens mag niet ten kosten gaan van
het welzijn van de dieren, en hun belangen worden
evengoed bewaakt als die van de bezoekers of de
vrijwilligers.
Dieren hebben een verblijf dat passend is voor de
diersoort en waarin zij soorteigen gedrag kunnen
vertonen. Bijvoorbeeld: klimmers kunnen klimmen,
wroeters kunnen wroeten, scharrelaars kunnen
scharrelen. Alle dieren hebben binnen hun verblijf

voldoende beschutting en een plekje waar zij zich kunnen terugtrekken als ze daar behoefte aan
hebben.
Wij streven ernaar alle dierverblijven goed schoon te houden.
Dieren krijgen het voer dat voor hun diersoort het meest geschikt is.
Indien nodig, wordt er een dierenarts ingeschakeld.

3. Samen werken aan iets moois
Stichting Onze Beestenboel werkt met vrijwilligers. Wij bieden hen de mogelijkheid om zinvol bezig
te zijn en voldoening te halen uit het bijdragen
aan iets moois.
De beleidskaders worden uitgezet door het
bestuur. De dagelijkse leiding is in handen van de
beheerder. Op de werkvloer wordt elke dag
bekeken welk werk er gedaan moet worden en
hoe dat die dag het beste verdeeld kan worden.
Hierbij geldt de volgende prioritering:
- eerst zorgen we dat de bezoekers binnen
kunnen en zich welkom voelen,
- dan voeren we de dieren,
- daarna worden andere
dierverzorgingstaken uitgevoerd (bijv.
vacht verzorging, nagels knippen)
- ten slotte maken we schoon (faciliteiten
voor bezoekers, dierverblijven)
- aan het eind van de dag krijgen dieren die 2x daags eten weer hun voer en sluiten we alles af.
Wij koesteren onze vrijwilligers en zorgen dat wij mensen positief motiveren (complimenten geven,
laten doen waar ze goed in zijn). Indien mogelijk, organiseren wij een leuke activiteit of delen we een
presentje uit om onze waardering te tonen.

4. Onze visie op geld
Stichting Onze Beestenboel wordt volledig gerund met geld dat ons wordt geschonken vanuit de
maatschappij, donaties dus. Wij ontvangen geen subsidie. Uit respect voor de schenkers gaan wij
zuinig om met het geld dat zij doneren. Indien mogelijk, proberen wij materialen gratis te verkrijgen
of korting te bedingen zodat we elke euro zo goed mogelijk benutten.
Schenkingen die zijn gegeven voor een specifiek doel (bijvoorbeeld voor medische hulp aan een
bepaald dier of voor materialen voor een klusproject) gebruiken wij ook daadwerkelijk voor het doel
waarvoor het gegeven is.
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