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 KNAUF Insulation 

Heeft diverse bouwkundige adviezen gegeven omtrent het terugdringen 

van de energiekosten van het pand, daarnaast heeft men diverse 

materialen ter beschikking gesteld. 

 Van Dongen Oosteind 

Heeft het benodigde hout voor de nieuwe paardenstal ter beschikking 

gesteld. 

 AWS Warmte- en Koeltechniek Breda 

Heeft de nieuwe hoog energiezuinige radiatoren geïnstalleerd en de 

installatie opnieuw ingeregeld. Hierdoor zal het gasverbruik naar 

verwachting met 50% worden verminderd 

 Shell Moerdijk personeelsfonds 

Heeft het budget beschikbaar gesteld voor de aanschaf van 

wandstellingen in de quarantaine ruimte. 

 Diverse donaties van particulieren. 

 Overigen 

Het glasdak in de hoofdentree vertoonde houtrot in het schuine 

gedeelte en is vanuit veiligheidsoverweging vernieuwd 

Er zijn 2 containers aangeschaft waarin de hooi en stro opslag en de 

werkplaats voor de vrijwilligers zijn ondergebracht. 

De werkplaats container is opnieuw ingericht en er zijn gereedschappen 

en werkkleding aangeschaft. 

Keukenkasten zijn beschikbaar gesteld zodat we keuken weer up-to-date 

kunnen maken. 

 Bouwbedrijf Balemans Breda 

Toelevering van diverse bouwmaterialen ten behoeve van het groot 

onderhoud 

 Döhler Oosterhout 

Donatie ten behoeve van aanschaf materialen groot onderhoud 



 ABN AMRO Foundation 

Tijdens een tweede teambuildingsdag is een gedeelte van het hekwerk 

rond de geitenweide is vervangen 

 Club van oud ondernemrs / bestuurders Breda 

Teambuildingsdagen waarbij een gedeelte van het hekwerk rond de 

geitenweide is vervangen 

 van Dijnsen Installatie - Breda 

Heeft de elektrische installatie waar nodig aangepast en uitgebreid 

 Koen Infra Service - Oud Vossemeer 

Heeft gedurende een aantal zaterdagen de bestrating hersteld nabij de 

kaboutertuin 

 Vrijwilligersteam 

Gelukkig kunnen we continue beschikken over een klein team van 

vakmensen die alle voorkomende kleine werkzaamheden onder handen 

nemen. Er zijn echter altijd handen te kort dus schroom niet om ook uw 

medewerking één of meer dagdelen beschikbaar te stellen. 

Hiervoor zijn constant materialen nodig, zoals b.v. stenen, palen, 

planken, verlichtingsmaterialen, beits, verf, gereedschappen enz. enz. 

Ook de steun van onderstaande bedrijven en instanties willen wij 

zeker niet onvermeld laten 

 Gemeente Oosterhout 

 Adviesburo Robbe bv, financiële raadgevers - Oosterhout 

 Notariskantoor Heijkants - Oosterhout 

 Leonard Communicatie b.v. - Oosterhout 

 NederlandSchoon.nl 

 Van den Berg Food Import - Oosterhout 

 Arvidi automatisering - Oosterhout 

 Archi Service – ‘s Hertogenbosch 

 Hanneke Offereins - Oosterhout 

 Veiligheidscentrum Oosterhout 

 Rabo Bank Amerstreek 

 Ratatouille Podiumvereniging – Oosterhout 



 Colours Grime en Visagie – Oosterhout 

 Jos Hofkens HIG – Oosterhout 

 Hoveniersbedrijf Jan van den Heijkant - Oosterhout 

Zonder deze steun zou het voortbestaan van ons aller Milieu Educatief Centrum en 

de Kinderboerderij, kortweg MEK genoemd, ernstig in gevaar komen.  

Wij zijn dan ook iedereen bijzonder veel dank verschuldigd en streven naar een 

volledig up-to-date MEK bij het 25 jarig bestaan in 2017 

Bestuur  Stichting Milieu Educatief Centrum en Kinderboerderij (MEK) 

Bestuur  Stichting Vrienden van het MEK 

  


