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Activiteiten periode 31 mei t/m 31 december 2017
Oprichting
De Stichting is opgericht op 31 mei 2017. De statuten zijn vastgesteld door Seydlitz notaris sen in
Breda onder dossiernummer EV/27593.01.
SPEERPUNTEN VAN DE STICHTING
1.
2.
3.
4.

Dierenopvang / dierenwelzijn
Veganisme
Activiteiten om punt 1 & 2 bij elkaar te brengen
Bed & Breakfast

Opvang Dieren
Het aantal dieren is in 2017 uitgebreid, onder andere met twee varkens, twee geiten, zes
konijnen en een paard. Begin december is er een succesvolle actie op touw gezet om een
volwassen stier van de slacht te redden. Hiervoor is geld ingezameld via de website en facebook.
De verzorging van de dieren kost veel tijd en Margarite Gerrits houdt zich daar dagelijks mee
bezig. Er zijn een aantal vaste vrijwilligers om haar daarmee te ondersteunen.

Promotie digitaal
De website www.denobelehoeve.nl is in juni live gegaan. Op de website is uitgebreide
informatie over de stichting en de dieren op de Nobele Hoeve geplaatst. Verder worden er
nieuwsitems en geplande activiteiten vermeld en er staat informatie over de Bed & Breakfast
op. Een overnachting boeken kan via de website (email: info@denobelehoeve.nl) of telefonisch
(013 – 211 55 00).
Er zijn 2 Facebookpagina’s: Mila & Eefje en Stichting de Nobele Hoeve. Op deze pagina’s worden
door Margarit Gerrits met grote regelmaat berichten, foto’s en video’s geplaatst over de dieren
en de activiteiten. Het aantal volgers is groeiende en bedraagt inmiddels respectievelijk ruim
330 en ruim 1400. Daarnaast is Margarit Gerrits ook op haar eigen facebookpagina actief voor de
stichting. Zij heeft bijna 1300 vrienden/volgers.
De respons op de facebookberichten is hoog en de facebookpagina’s worden ook ingezet om
acties, activiteiten en evenementen te promoten. Fondsenwerving voor bijvoorbeeld eenmalige
acties loopt ook goed via facebook.

Promotionele activiteiten
•

•

In 2017 zijn er op doordeweekse avonden een aantal Proeverijen geweest waarbij mensen
kennis konden maken met veganistische hapjes en Margarit uitgebreid informatie gaf over
plantaardig eten. De avonden zijn goed bezocht en de reacties waren positief. In 2018
gaat de Stichting hiermee door.
De vegan Huiskamerdiners waren één keer per maand op een zaterdagavond. Gasten
kregen een volledig plantaardig driegangendiner geserveerd. Ook hiermee gaat de
Stichting in 2018 door.

•

•

•

•

•

•

•
•

De Bed & Breakfast is tijdens weekenden regelmatig bezet geweest. Margarit Gerrits
serveerde voor de gasten een plantaardig, biologisch ontbijt en gaf ze ook een rondleiding
op de Nobele Hoeve. Vanaf maart 2018 zal de Bed & Breakfast op vrijdag of zaterdag
maximaal 2 nachten per maand beschikbaar zijn voor gasten.
Eén keer per jaar zal er een open dag georganiseerd worden, in 2017 was dat op 24 juni.
Het was een gezellige dag. Donateurs krijgen voor de open dag automatisch een
uitnodiging. De datum in 2018 moet nog vastgesteld worden.
Er zijn twee workshops geweest over plantaardig koken: vegan pizza maken en vegan
taarten bakken. Aangezien de belangstelling hiervoor gering was, zal dit in 2018 niet
herhaald worden.
Op het gebied van yoga waren er een workshop ‘Paard & Yoga’ en een meditatiemiddag.
Aangezien Margarit Gerrits al haar werkzaamheden op het gebied van yoga heeft
neergelegd, zullen deze workshops niet herhaald worden.
Fondsenwerving voor de stal van de varkens Mila & Eefje. Het kleine houten huisje was
niet groot en stevig genoeg meer voor de groeiende varkentjes. Met hulp van veel gulle
donateurs is er in het verblijf van Mila & Eefje een mooie grote, stevige stal geplaatst.
Fondsenwerving voor het redden van stier Bram van de slacht. Begin december hoorde
Margarit Gerrits over stier Bram van 4 jaar die op korte termijn geslacht zou worden.
Samen met andere vrijwilligers en vele donateurs is er alles aan gedaan om Bram te
redden en dat is gelukt. Er moest nog veel geregeld worden voordat Bram definitief naar
de Nobele Hoeve kon komen. Op 28 januari 2018 is zijn verhuizing naar de Nobele Hoeve.
Deelname aan een Foodmarkt
In 2018 zullen er diverse producten voor promotie worden ontwikkeld, zoals flyers, kleding
en fotoboekjes.

De opbrengsten van activiteiten komen volledig ten goede aan de stichting en de verzorging van
de dieren.

Donaties
Alle donaties zijn volledig aan de stichting en de verzorging van de dieren besteed. Er was in
2017 nog onvoldoende financiële ruimte om een goede buffer op te bouwen. In 2018 zal daar
meer op ingezet worden door actiever donateurs en fondsen te gaan werven.

De Media
Er zijn diverse artikelen en over Stichting de Nobele Hoeve op websites en in kranten en
tijdschriften verschenen, onder andere in het blad ‘Vegan’ van de Nederlandse Vereniging voor
Veganisme en in regionaal dagblad De Stem. Voor de artikelen heeft Margarit Gerrits twee
interviews gegeven.
TWEE VOORBEELDEN:
• Het kan wèl
• Squatcilla

Veterinaire zorg
De Stichting past waar mogelijk veterinaire natuurgeneeskunde toe voor haar dieren. Zo heeft
shetlander Finn fysiotherapie gekregen voor zijn scheve rug.

Onderhoud & Exploitatie
Voor uitgebreide werkzaamheden is drie keer een ‘Klusdag’ georganiseerd door Michel de Man.
Zo is het buitenverblijf voor de twee geitjes Vlekje en Bokje groter gemaakt met behulp van

vrijwilligers en er is gedurende twee dagen een verblijf gemaakt voor stier Bram met behulp van
vrijwilligers en donateurs.
Verder is er een nieuwe, grote stal voor de varkens Mila & Eefje gekocht met behulp van
donateurs. De stal is geplaatst door een bedrijf. Voor de konijnen is een hok gekocht en een
buitenruimte gecreëerd.
Bij de exploitatie hoort uiteraard ook de verzorging van de dieren (voer, hoefsmid, therapeut,
dierenarts, etc.) en het bijhouden van de Bed & Breakfast en het Huiskamerrestaurant.

