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Subsidie van provincie Overijssel voor kinderboerderij 2.0 
De Stichting Kinderboerderij Hellendoorn-Nijverdal heeft in oktober een aanvraag ingediend voor 
een bijdrage van de provincie Overijssel voor haar plannen voor de kinderboerderij 2.0 en dan met 
name voor een aantal specifieke onderdelen van het totale plan. Het betreft de onderdelen die 
betrekking hebben op de kinderontdekwerkplaats en de natuurspeelplaats. 
Dit in het kader van het subsidieprogramma Natuur en Samenleving, onderdeel Kinderen en 
Natuur, één van de vier onderdelen van het subsidieprogramma. 
De provincie heeft de plannen beoordeeld en de maximumscore toegekend, zodat de Stichting als 
de vergunningen worden verleend het bedrag van de provincie van € 47.580,-- kan gebruiken om 
de plannen ook daadwerkelijk uit te voeren.  
 
De provincie heeft de plannen van de Stichting beoordeeld op verschillende onderdelen, zoals 
bijvoorbeeld het aanbod voor kinderen (o.a. de kinderontdekwerkplaats), hoe kinderen bij de 
plannen worden betrokken (de kinderen van de groepen 7/8 van een aantal basisscholen gaan de 
natuurspeelplaats ontwerpen en mogen ook andere ideeën voor de inrichting aandragen) en de 
versterking van de biodiversiteit in het gebied. 
 
Marc-Jan Hengstman (voorzitter) is erg blij met de positieve beoordeling van de provincie en 
concludeert dat daarmee de daadwerkelijke realisering van de plannen een flinke stap dichterbij 
brengt. In de komende maanden zal de stichting nog een aantal subsidieaanvragen indienen bij de 
verschillende fondsen voor de andere onderdelen van de plannen. 
Wilma Paalman (secretaris-penningmeester) geeft aan dat de Stichting de maximale bijdrage had 
aangevraagd van € 50.000,-- en die hebben we in feite ook gekregen. Er is alleen door de provincie 
alleen een bedrag van € 2.420,-- voor de accountantskosten afgetrokken, maar het blijkt dat we die 
accountantsverklaring ook niet hoeven te maken, dus we hoeven die uitgaven ook niet te doen. 
 
De stichting heeft de plannen inmiddels ingediend bij de gemeente, maar blijft ook de komende 
maanden in gesprek met omwonenden om te kijken hoe ze bij de verdere uitwerking zoveel mogelijk 
rekening kan houden met hun wensen. 

 
 

Meer informatie is op te vragen bij Marc-Jan Hengstman, voorzitter, telefoon 06-11225079 of bij Wilma 
Paalman-Vloedgraven, secretaris/penningmeester, telefoon 06-10036869, of via 
info@kinderboerderijhellendoorn.nl. Meer info via de website www.kinderboerderijhellendoorn.nl.  
N.B.: Het logo voor de kinderboerderij is ontworpen door Lidwien Rouweler. 
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