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Dierenweide vandaag 

• Beheerd door Piet Brands 

• De gemeente kent jaarlijks via de dorpsraad 
subsidie toe voor onderhoud dierenweide en voer 
van de dieren 

• Stalgebouwtje als nachtverblijf 

• Pluimvee en opslag achterin de boerderij van Fred 
en José Koster 

• Prachtig ontmoetingspunt waar 
kinderen/kleinkinderen de dieren kunnen 
voederen (over het hek heen) 
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De Stichting 

• Bestuur bestaat uit enthousiaste Achtenaren 

• Financiert tot nu toe uit eigen middelen 

• Werft vrijwilligers 

• Overlegt met Piet Brands (Opleider van) 

• Maakt plan, in samenwerking met de gemeente,  
en legt dat aan Acht voor 

• Zoekt donateurs/sponsors om plannen waar te 
maken 

• ANBI status 
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Gericht op de toekomst 

• Aantrekkelijke en levensvatbare dierenweide in 
Acht 

• Versterken van wat bestaat  

• Toevoegen van nieuwe elementen, gericht op 
ontmoeting en meer dan dat 

• Aanpassingen in de weide 

• Invullen van maatschappelijke functie en fraaie 
dorpskern van Acht 
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Doel 

• Ontmoetingsplaats 
• Laagdrempelig en gastvrij 
•Gericht op kinderen 
• Individueel (met ouders of grootouders) 
• In groepen (met de school) 
•Ook gericht op ouderen en omwonenden 

• Educatie 

• Recreatie 
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Wat staat ons voor ogen? 

Openstellen onder toezicht van vrijwilligers 

• Toegangspoort 

• Binnenplaats van waaruit contact met dieren 
mogelijk is 

• Brede samenstelling dierenpopulatie 
(knuffelgehalte) 

• Behalve huidige stal ook een werkgebouwtje 

• Vijver met eventueel paddenpoel 

• Prettige en fraaie uitstraling 
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Plattegrond dierenweide 
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Schets werkgebouwtje 
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Voor en door inwoners van Acht 

• We zoeken vrijwilligers 

• Wij zoeken en hebben samenwerking 
•Met de gemeente Eindhoven 
•Met organisaties en instellingen 
•Met bedrijven in Acht die in natura zouden 

kunnen bijdragen 
•Met u 

• Wij zoeken donateurs/sponsors 
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Financiële aspecten 

• Gemeente Eindhoven betaalt mee, maar niet alles 

• Onze eenmalige kosten zijn nu geraamd op 
ongeveer 9400 Euro 

• Onze jaarlijkse kosten schatten wij op ongeveer 
2000 Euro 

• Nadere informatie beschikbaar bij de stichting 
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Plan van aanpak voor 2017/2018 

• Opknappen huidig nachtverblijf en duiventil 

• Aanplanten en vijver/paddenpoel 

• Beheerovereenkomst met de gemeente 

• Werkgebouw plus ontmoetingsplaats 

• Vrijwilligers voor beheer 

• Overdracht van de dieren 

• Opening in voorjaar 2018 
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Hoe kun je ons vinden? 

 

• Secretariaat: Amerlaan 49, 5626 BR Acht  

• KvK: 67227783  

• Bankrekening:NL33RBRB0943596912  

• E-mailadres: Dierenweideacht@gmail.com  

• https://www.facebook.com/vriendenvandedierenwei/ 

• http://www.dierenweideacht.nl/index.php/nl/ 
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