Overzicht behaalde resultaten 2017.
In 2017 zijn i.s.m. MEK bestuur en vrijwilligers de navolgende resultaten gerealiseerd.


Er zijn dit jaar 2 mailings verzonden aan ca 500 bedrijven en instellingen in Oosterhout, dit heeft 16
nieuwe sponsors opgeleverd.



Tijdens het Kraamfeest en de Lustrumdagen zijn we dit jaar in staat geweest 32 nieuwe donateurs te
verwerven.



Met steun van een vaste sponsor is een nieuwe keuken geplaatst en zijn armaturen in het
hoofdgebouw vervangen.



ARTICO heeft geholpen bij de ontwikkeling van een MEK mascotte, en 100 bedrukte t-shirts
geschonken, daarnaast 100 POLO's voor onze vrijwiligers.



NL Doet dag, veel schilder op opruimwerkzaamheden.



AH heeft een maand lang in 3 vestigingen statiegeld bonnen verzameld.



Er is een nieuwe beveiligingsinstallatie geïnstalleerd.



Er zijn nieuwe vloeren in het kippen verblijf aangebracht



Kabouterbos is volledig gerenoveerd met steun van TBA+



Er zijn nieuwe hekwerken geplaatst bij doolhof, Kabouterbos en ganzenvijver.



Er is een nieuwe Cavia en kippenweide gemaakt en voorzien van nachthokken met steun van TBA+.



De Materweide is voorzien van een nieuw hekwerk incl sluis. en omgebouwd tot varkensweide



MVO heeft als sponsor de paarden weide uitgegraven en van zand voorzien.



Varkensweide is met steun van de gemeente van nieuwe grond voorzien.



In de ganzenvijver zijn een waterval en fontein aangebracht gesponsord door Robbe Adviseurs.



Nieuw geiten verblijf in dakweide gebouwd door de vrijwilligers en gefinancierd door de donateurs.



Nieuw hekwerk dakweide-oost gebouwd door de vrijwilligers en gefinancierd door de donateurs

 Nieuw gereedschap aangeschaft, waaronder een professionele zaagmachine.


Vrijwilligers team MEK
Gelukkig kunnen we continue beschikken over een 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.

Om alle werkzaamheden op tijd te kunnen uitvoeren zijn constant materialen nodig, zoals b.v. stenen,
palen, planken, verlichtingsmaterialen, beits, verf, gereedschappen enz. enz.
Ook de structurele 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
Arvidi automatisering - Oosterhout
Archi Service – ‘s Hertogenbosch
Hanneke Offereins - Oosterhout
Veiligheidscentrum 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
Helaas hebben we dit jaar, om gezondheidsredenen, afscheid moeten nemen van een van onze
vakmensen Wim Timmermans.
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