
Lionsclub Voorburg op 

avontuur bij Kinderboerderij 

Vreugd en Rust 
 

 

Kinderboerderij Vreugd en Rust hield donderdag 14 april open huis voor de Lions van vrouwenclub 
Voorburg Prinses Marianne. Met de cheque van € 3.200,- van de Lionsclub is men op de kinder-
boerderij flink aan de slag gegaan en nu helemaal klaar om deze lente en zomer alle bezoekers te 
ontvangen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
De kinderboerderij, gelegen in het gelijknamige park Vreugd en Rust aan 
het Oosteinde in Voorburg, is een plek waar kinderen en gezinnen veel 
plezier beleven. Ruud Hillinga, begeleider vanuit Middin, vertelt: 
“Educatie is een belangrijke taak van onze kinderboerderij. En nu de 
educatieborden zijn aangeschaft kunnen de bezoekers echt van alles 
lezen en leren over dieren, milieu en duurzaamheid. En op de nieuwe 
banken kunnen ze rustig kijken naar alle dieren, even uitrusten en 
genieten van het mooie weer. De kleintjes kunnen intussen hun hart 

ophalen, nu we ook nieuw buitenspeelgoed hebben kunnen kopen van 
de mooie cheque. Het is geweldig te zien hoe alle bezoekers het naar 
hun zin hebben op onze kinderboerderij!” 

 
Middin 
Vreugd en Rust biedt dagelijks ook een plezierige 
werkplek in de buitenlucht aan zo’n zes volwassenen 
met een verstandelijke beperking, cliënten van 
Middin. Zij verzorgen de dieren en onderhouden de 
wei, het terrein en de dierenverblijven. En sinds kort 
bedienen ze het publiek met koffie, thee, limonade 

of een ijsje, allemaal voor een klein prijsje. Middin is  
een organisatie die mensen met een verstandelijke 
beperking begeleidt en ondersteunt in de 
maatschappij. Wonen, werken, leren en ontwikkelen 
zijn een aantal onderdelen daarvan.                                      
            
 



 
 
De dieren  

Ruud vervolgt: “Bij Vreugd en Rust zijn veel dagelijkse werkzaamheden, zoals dieren voeren, hokken 
schoonmaken, vegen, stallen uitmesten en harken. Cliënten leren de taken in hun eigen tempo zo 
zelfstandig mogelijk uit te voeren. Naast het kleinvee in de wei, zoals  schapen en kippen, zijn er ook 
konijnen en cavia’s.  En binnenkort krijgen we een jonge os voor bij de herten. De cliënten weten 
precies welk dier welke verzorging en welk voedsel nodig heeft. De taken worden afgewisseld, en de 
cliënt kiest zelf een taak. We organiseren ook activiteiten zoals schapen scheren of een gezellige open 
dag met een springkussen. 
 
De buurt  
Naast het werk op de boerderij, breidt Vreugd en Rust de werkzaamheden uit naar de buurt. Zo 
kunnen cliënten onder begeleiding zwerfvuil verwijderen in het park, maar ook tuinonderhoud 

verrichten en klusjes doen voor winkeliers en bewoners in de omgeving. Vreugd en Rust ligt immers 
direct naast het historische centrum van Voorburg en de gezellige winkelstraat de Herenstraat.” 
 
Evelyn Geest, dit jaar president van de Lionsclub, feliciteert hem met dit mooie resultaat: “Fijn dat 
onze Goede Doelen Krant van 28 oktober en de Bridgedrive van 14 november 2015 hebben geleid tot 
onder andere de cheque voor Kinderboerderij Vreugd en Rust. Geweldig, wat jullie met elkaar in zo 
korte tijd hebben weten te realiseren. Jullie zien, de meegekomen clubleden en hun kleinkinderen 
beamen dit van harte. Hartelijk bedankt voor jullie rondleiding. Het was een heerlijke, gezellige en 
zonnige middag op Kinderboerderij Vreugd en Rust!” 
 
Facebook 

De ontwikkelingen op de kinderboerderij zijn te volgen op Facebook, onder vermelding van: 
kinderboerderij Vreugd en Rust - Middin. Voor meer info over Middin zie: www.middin.nl. De 
Website van de Lionsclub is: www.lions.nl/voorburg.prinses.marianne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.middin.nl/
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