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Het is een mooi gekoesterde traditie.  Begin mei 

zet Ritmica de kasteeltuin open voor het 

jaarlijkse Tuinfeest.   Helaas!  Het zal  niemand 

verbazen dat  covid 19 ons  nogmaals  dwarszit.  

Ook dit jaar geen feest met een begeesterd 

publiek rond het podium van het 

kinderoptreden.  Geen feesttent geurend naar 

lekkere gerechten… noch spelende kinderen 

langs de kermiskraampjes, geen frietkraam of 

spraakmakende randanimatie.  Het is treurig 

maar het tast onze ondernemingszin niet aan.  

Tijdens het tuinfeest focussen we op feest, 

mensen ontmoeten en gezellig samen zijn. Het 

is ook altijd een mogelijkheid om een extra 

spaarcentje te bekomen.  Spaarcenten die 

aanvullend grote en kleine projecten rond de 

dagelijkse werking ondersteunen.   

Extra middelen dus die we dreigen, voor de 

tweede keer op rij, te verliezen.   Daarom 

zoeken we naar alternatieven. Met een 

DROOMLIJST voor onze BELEVINGSBOERDERIJ 

hebben we een voorstel.   In deze INFO KRANT 

leest u er alles over. 

Ritmica zet in op groen en buitenleven en richt 

zich daarom op een kwaliteitsvolle en 

polyvalente BELEVINGSBOERDERIJ.   Dit project 

kadert in de “Leer, Lach, Leef” gedachte die 

Ritmica dagelijks tracht te realiseren. Ook de 

waarde ecologische duurzaamheid vertaalt 

zich in het concept. 

Onze belevingsboerderij zal een rijke variatie 

aan mogelijkheden bevatten en zet in op 

ieders welbevinden en talenten.     Elk kind of 

jongere vindt er z’n plekje en voelt er zich goed, 

ook wie minder mobiel is of beperkingen heeft. 

De belevingsboerderij is er zowel voor wie 

behoefte heeft aan rust en veiligheid, als nood  

aan zich actief uitleven.  

De belevingsboerderij biedt elk kind of jongere 

de kans op dagelijks contact met de natuur.   

Met de belevingsboerderij clusteren we de 

moestuin en de kinderboerderij en alle 

activiteiten daarrond.  

DE BELEVINGSBOERDERIJ wordt ingezet: 

☺ Voor klassen; tijdens lesmomenten van 

wereldoriëntatie en natuur- 

ontwikkelingsdoelen. 

 

☺ In de samenwerking Bulo en MFC worden er 

schoolvervangende en schoolaanvullende 

momenten ingepland. 

☺ Het MFC maakt gebruik van de 

Belevingsboerderij tijdens de uren voor - en na 

bewaking, tijdens therapiemomenten en 

tijdens de woensdag – en vakantiewerking.  Er 

kan in kleine of grote groep of individueel 

gebruik gemaakt worden van het aanbod.   

☺  Ook de kinderen van Steenakker, de 

jongeren van het Leef – en Trainingscentrum en 

de volwassenwerking van de Thuishaven 

Ritmica kunnen de faciliteiten benutten.  

Het is duidelijk dat Ritmica met het verder 

ontwikkelen van de Belevingsboerderij in een 

zeer waardevol en polyvalent project 

investeert.   

Maar de realisatie van dit project vereist extra 

middelen.  Voor de nieuwbouw van de 

boerderij (het oude gebouw werd na 35 jaar 

trouwe dienst in maart 2021 afgebroken) 

hebben we voldoende centen. Voor de 

dagelijkse werking zoeken we nog middelen.  

We mogen dus spreken van een 

wedergeboorte … en bij een geboorte past 

uiteraard ook een droomlijst.  Bij een geboorte 

is iedereen die dat nieuwe leven goed gezind is 

gul in giften of cadeautjes.  Daarvoor tasten 

mensen al eens graag in de portemonnee.  Dus 

dachten we… waarom stellen we voor onze 

belevingsboerderij niet eens een droomlijst op?  

En dat is dus bij deze gebeurd.  Met deze 

infokrant maken we u wegwijs naar de 

droomlijst van onze belevingsboerderij. 

Alle info vindt u op de website:  

www.belevingsboerderijritmica.be 

Via deze website bekomt u alle nodige 

informatie over de ontwikkeling van onze 

belevingsboerderij en ontdekt u de 

mogelijkheden om ons met een vrijwillige 

bijdrage ons project te steunen. 

 

Alvast hartelijk dank voor uw interesse!  

 

http://www.belevingsboerderijritmica.be/
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           DE BELEVINGSBOERDERIJ bevat  

 

1. DE MOESTUIN 

In de moestuin maken we kennis met de 

seizoenen.  Zomer of winter, er is altijd wel iets 

te doen in de moestuin.   

Ritmica stelde verschillende educatieve 

programma’s op die de hartslag van de tuin 

volgen.  Zaaien, verspenen, planten, onkruid 

wieden en oogsten is het logische 

stappenplan.  De kinderen maken ook kennis 

met de verschillende werktuigen, ervaren hoe 

ze die tuigen moeten hanteren, maken hun 

handen vuil  en leren iets over de verschillende 

groenten.   Een zaaikalender opstellen wijst op 

de verschillende seizoenen en leert ons 

rekening houden met zon en regen. 

Groenten en kruiden mogen geproefd en 

gesmaakt worden. Met verse groentjes kunnen 

we naar het kookhuis en bijvoorbeeld een 

stevige hutsepot maken. 

 

  2.  DE KINDERBOERDERIJ 

Op de boerderij maken de kinderen niet alleen 

kennis met verschillende dieren maar worden 

ook betrokken bij de dagelijkse verzorging 

ervan.   

 

Het leven in en rond de boerderij valt nooit stil, 

er is altijd iets te doen, iets te beleven. Dieren 

knuffelen mag natuurljk ook.  

 Bij het opnieuw opstarten van de boerderij 

focussen wij ons aanvankelijk op pluimvee, 

konijntjes en geiten.  

 

3. HET KOOK – en BROODHUIS  

Midden in de belevingsboerderij kunnen we 

ook ons eigen potje koken.  Met verse 

groentjes, rechtstreeks uit de moestuin, kunnen 

we aan de slag om dagelijkse handelingen te 

oefenen.     Een vers eitje uit de boerderij kan 

gekookt of gebakken worden.     

Ook alle voorbereidingen voor het 

broodbakken kunnen hier in optimale 

omstandigheden gebeuren.  Daarom voorzien 

we hier oa een fornuis en ijskast.   

4. HET BAKHUIS   

In het bakhuis staat een professionele klei - en 

een houtoven. 

In de kleioven bakken we de klei knutselwerkjes 

van de kinderen. 

De houtoven bestaat uit twee delen.  Het 

onderste deel is het vuurgedeelte waarin 

gestookt wordt.  Daarboven is een ruimte met 

twee ringen met steentegels waarop broden, 

koekjes of pizza’s worden gebakken.   

 

(bijlage)  Grondplan    belevingsboerderij  
  

1. Speelplaats 
2. Speeltuin 
3. Moestuin 
4. Boerderij  (kippen/ geiten) 
5. Dierenzone 
6. bakhuis 
7. Kook – en broodhuis 
8. Compost zone 
9. Tuingereedschappen 
10. Bio lokaal 
11. Konijnen + knuffelhoek 
12. Speelbos 
13. Fietsenstalling 
14. School 
15. Paviljoen Spoor 
16. Paviljoen Ster  

 

 

 

 

 



 
4 

SPONSORING  NIEUWBOUW BOERDERIJ 

 

Het sponsortraject vanaf december 2019: 

 

Dankzij onze sponsors zijn we in de 

mogelijkheid om een volledig nieuw 

boerderijgebouw te plaatsen dat 

beantwoordt aan onze verwachtingen én 

aan de regelgeving van oa Monumenten 

en landschappen en de gemeente Hove.   

Aan de boerderij hangt een fameus 

kostenplaatje vast maar er wordt dan ook 

gekozen voor duurzame materialen en met 

een ecologische patroon.  Zo vangen we 

zoveel mogelijk het regenwater op  zodat 

we tijdens hete zomers onze moestuin 

kunnen besproeien zonder daarvoor 

kraantjes water te moeten gebruiken.   

 Hiervoor hebben we regenputten en 

bijbehorende pompen nodig.  

Verder willen we investeren in stevige 

staldeuren en rennen zodat de dieren die 

we zullen huisvesten in gezonde 

omstandigheden kunnen opvangen.  

Maar ook een degelijke staldeur kent zijn 

prijs.   

 

Voor de nieuwbouw hebben we al een 

mooi sponsortraject afgelegd.  Oa de 

Warmste week van 2019 werd een groot 

succes.   

Een aantal van onze sponsors : 

ZEB voor Stars 

met de medewerking van Supastars 

    
 

   Service club Kiwanis Aartselaar  

  Parkwind nv 
 

Hoeve Events 
Tumbadorianen vzw  

   

AFBRAAK OUDE BOERDERIJ  maart 2021 
met dank aan:  
SPONSORING via BRUCO containers  

               
 

 

                  DE VOLGENDE SPONSORACTIE 

Onze DROOMLIJST  (mei 2021)  

Het is duidelijk dat we voor de buitenbouw over 

voldoende centen beschikken om een duurzame 

en ecologisch doordachte boerderijwerking te 

realiseren.   Maar het huisvesten van de dieren en 

de verdere uitwerking van de dagdagelijkse 

activiteiten vraagt extra middelen.  

We zijn ervan overtuigd dat u allen onze 

belevingsboerderij een warm hart toedraagt en 

dat u graag bereid bent een steentje bij te 

dragen.   

 

Daarom dit bijzondere initiatief:  onze droomlijst!    

Via een extra website maakt u kennis met al onze 

dromen en wensen om van de belevingsboerderij  

Omdat de opbouw van de nieuwe boerderij 

voornamelijk in eigen beheer gebeurt,  verloopt 

alles gestaag.  Van het groeiproces houden wij u 

maandelijks op de hoogte via de Ritmica Post.  

 

Absolute apotheose wordt dan het tuinfeest 2022.  

Dan pakken we uit met een volwaardig 

functionerende belevingsboerderij.   

 

   
 

ALLE VERDERE INFO:  

www.belevingsboerderijritmica.be  

 

  

http://www.belevingsboerderijritmica.be/
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