
de ideale combinatie& ONDERNEMERS

Kent u de Fronik buurtboerderij? Niet ver van uw bedrijf is dit 
dé plek waar jong en oud, arm en rijk, Zaankanters en 
migranten elkaar ontmoeten. 

Hier kunnen kinderen nog ongedwongen spelen, kanovaren en 
dieren aaien. lopen onze kippen tevreden te scharrelen en 
komen dagelijks tientallen mensen langs voor een kopje koffie, 
een praatje of om gewoon even te zitten.

Jaren is er gestreden voor het behoud van de boerderij en dat is gelukt! De boerderij heeft de 
status van gemeentelijk monument. De stichting Fronik buurtboerderij restaureert een deel 
van de gebouwen en het terrein. 

in Een ander deel van de boerderij wordt door Stadsherstel in samenwerking met “De Heeren 
van Zorg” een aantal kleine zorg-woonunits gerealiseerd. Hiermee blijft het geheel bestaan 
en geven we ruimte in de buurt voor mensen die wat extra zorg nodig hebben. 

Voor het bouwen en de restauratie zoeken we uw ondersteuning.

De boerderij wordt volledig 
beheerd door vrijwilligers, 

buurtbewoners en ondernemers.

Door onze verkoop van biologische 
eieren en aardappels is de 

verzorging van de dieren bijna 
kostendekkend. 

maar er is meer nodig om de 
boerderij draaiende te houden.

daarvoor willen we uw hulp 
vragen.

helpt u mee?

waarom nu?



We gaan beginnen met de stallen voor de dieren, opslag en werkplaats. Daarna pakken we de 
hooiberg en ‘het museum’ aan. We richten een kanoverhuurplek in, bouwen een steiger, en 
richten een landwinkeltje in. Ook zorgen we dat kleine horeca mogelijk is. 

oM DIT MOGELIJK TE MAKEN MOET eR TEVENS achterstallig onderhoud worden uitgevoerd EN 
elektriciteit, water en riolering aangebracht worden. 

DEZE MATERIALEN EN ACTIES HEBBEN WE CONCREET NODIG:

wat moet er gebeuren?

ZIET U MOGELIJKHEDEN OM ONS TE HELPEN?

Materialen

- Steigers, machines voor 
(ver)bouwwerkzaamheden en 

grondwerk

- Stenen, hout, tegels, ramen, 
deuren, pannen en dakgoten

- Interieur, warmtepomp/cv, 
elektrische installatie, keuken en 

verwarming

- Voer voor de dieren, inrichting 
winkeltje, keuken en aankleding

ACTIES

- SloOP en afvoer van (bouw)afval

- Grondwerkzaamheden, riolering 
en afwatering

- FUNDERINGSWERKZAAMHEDEN

- Hout en steenwerk bouwen en 
opknappen

- Daken, deuren en ramen herstellen 
of vernieuwen

- Beschoeiing en aanlegsteiger 
bouwen

De Fronik buurtboerderij biedt u de mogelijkheid om vanuit uw eigen expertise, know-how, 
netwerk, ervaring of middelen werk te maken van maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Wij werken graag met u samen.

Uiteraard krijgt u daar iets voor terug: bekendheid bij alle (nieuwe) buurtbewoners, erkenning 
door uw naam/logo bij de boerderij, etc. 
WIJ GAAN graag met u in gesprek! nEEMT U HIERVOOR CONTACT MET ONS OP.
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