
 

Vrienden van de Burmania Boerderij 
 

Doelstelling 
De doelstelling van Vriend van de Burmania Boerderij is om burgers dichterbij de boerderij te 
brengen. Sinds we op deze boerderij wonen, merken we dat er veel interesse in het 
boerderijleven is. Veel mensen vinden het (terecht) steeds belangrijker om te weten waar hun 
voedsel vandaan komt. Vroeger had iedereen wel een familielid op een boerderij wonen. Daar 
deden ze de kennis op van het boerenleven en de natuur eromheen. Tegenwoordig is dit een 
uitzondering. Mensen komen niet meer in aanraking met het leven op de boerderij en weten 
daardoor niet wat er gebeurt en misschien nog belangrijker, waarom bepaalde dingen gebeuren 
op de boerderij. 
Daarom zijn we dit initiatief gestart. ‘Boer zoekt burger’ lazen we eens op een boerderijdag in het 
midden van het land. En dat is precies wat wij als doelstelling hebben: Boer en burger samen 
brengen, van elkaar leren, met elkaar in discussie gaan. Met de bijdrage van iedere vriend willen 
wij diverse activiteiten organiseren om dit te verwezenlijken. Want boer & burger & natuur zijn 
onomstotelijk verbonden met elkaar!  
 

Hoe werkt het? 
Om vriend te zijn kost het u € 30,- per jaar. Dit bedrag kunt u overmaken op 
bankrekeningnummer NL70 RABO 015.73.42.883 tnv Burmania Beleefboerderij, ovv ‘Vriend 
Burmania’ en uw naam. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor één jaar en wordt indien er geen 
opzegging plaatsvindt elk jaar verlengd. Opzegging kan vóór 1 april van ieder jaar. Het 
jaarabonnement loopt van 1 mei t/m 30 april. Door onderstaand opgaveformulier in te vullen kunt 
u lid worden.  
Overigens kan iedereen lid worden, het maakt niet uit waar u woont. Ook is het mogelijk om met 
een groep lid te worden, bijvoorbeeld met een klas of kinderopvang. Hartstikke leuk, gezellig en 
bovendien leerzaam!  
 

Nog even op een rijtje… 
Als Vriend:  
- Ontvang je vier keer per jaar het Burmania Blaadje met daarin elk seizoen de 

gebeurtenissen en achtergrondverhalen van de boerderij 
- Wordt je op de hoogte gehouden van de nieuwe activiteiten(kalender) 
- Gratis entree Boerderij Beleefdag 
- Uitnodiging voor de Koeiendans (speciaal alleen voor Vrienden!) 
- 10% korting op de overige activiteiten (m.u.v. Lammetjes-dag) 

__________________________________________________________ 
 

Opgaveformulier Vriend van de Burmania Boerderij 
 

Naam:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Postcode + Woonplaats..…………………………………………………………………………………………………….... 
 
Telefoonnr.:……………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
E mailadres:………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 
Datum:…………………………………………………………………………………………………………..…………………... 
 

Opsturen naar:  Burmania Boerderij, Miedwei 2, 9081 AJ Lekkum 


