
 Doelstellingen van de kinderboerderij 

 
De doelstellingen van de Stichting Kinderboerderij Geldrop 
 
De algemene doelstellingen van de Stichting Kasteel Geldrop vormen ook het uitgangspunt 
voor de Stichting Kinderboerderij Geldrop. Deze uit de statuten van de Stichting Kasteel 
Geldrop overgenomen doelstellingen zijn: 
 

• het behoud en de instandhouding van het Kasteelcomplex Geldrop en het daarbij gelegen 
park als monument in de zin van de Monumentenwet, waarbij de vormgeving van het gehele 
complex van rond 1870 uitgangspunt moet zijn, een en ander geheel ten  nutte van de 
Geldropse gemeenschap en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings 
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord; 

• het voeren van een gemengd cultureel en zakelijke exploitatie binnen de uitgangspunten 
en randvoorwaarden zoals opgenomen in de door de raad van de gemeente Geldrop met de 
SKG aangegane overdrachtsovereenkomst.  
 
Centraal staat voor Stichting Kasteel Geldrop als missie: het behoud en de 
instandhouding van het landgoed met kasteelcomplex in de zin van de 
Monumentenwet. 
 
Om de hoofdstructuur, stijl en karakter van het totale kasteelcomplex als beschermd 
monument in stand te houden, worden bijzondere eisen gesteld aan (preventief) onderhoud, 
het gebruik van materialen en nieuwe ontwikkelingen. Tevens is een juist evenwicht tussen 
de verschillende activiteiten en faciliteiten en de mate waarin het monument zijn 
landschappelijke en cultuurhistorische uitstraling behoudt noodzakelijk. 
De functie van de kinderboerderij sluit goed aan bij het eerder gebruik en de publieke 
doelstelling van het landgoed.  
 
De hiervan afgeleide doelstellingen voor de Stichting Kinderboerderij Geldrop zijn het 
nemen van een maatschappelijke verantwoordelijkheid door het bieden van verantwoorde 
mogelijkheden tot:  

• educatie en voorlichting met dieren voor kinderen tot 12 jaar; 

• recreatie en sociale ontmoeting met dieren voor jong en oud in een groene omgeving; 

• een veilige werkplek met dieren voor kwetsbare personen in de samenleving met 
maatschappelijke betekenis; 

• leuk en dankbaar vrijwilligerswerk in een gezonde fijne omgeving; 

• dierenwelzijn. 
 


