Jaarverslag 2020 Hertenweide Gouda
Wereldwijd stond 2020 in het teken van corona. Voor ons als Hertenweide Gouda was dat niet anders.
Aan de ene kant konden we daardoor activiteiten niet door laten gaan, zoals we dat graag hadden willen
doen. Denk aan een buurtfeestje. Aan de andere kant bleek juist nu hoe belangrijk een prettige
leefomgeving met groen in de buurt voor mensen is. Voor mensen uit de buurt, uit heel Gouda en
misschien nog wel verder, heeft de hertenwei voor een fijne speel- en ontmoetingsplek gezorgd.

Bestuur en beheer
In 2020 startte het nieuwe bestuur van Stichting Behoud de Hertenweide Gouda. Met de vrijwilligers die
verantwoordelijk zijn voor beheer en verzorging van de hertenwei hebben we in verschillende
bijeenkomsten de verwachtingen, taken en verantwoordelijkheden richting elkaar uitgesproken en
afspraken gemaakt over de manier waarop we met elkaar omgaan en de onderlinge communicatie.
We zijn blij met de vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor de hertenwei. We bedanken hen van
harte voor hun inzet. Ook de vele donateurs en sponsors bedanken we voor hun financiële bijdrage, waar
we elk jaar weer op kunnen rekenen. Zonder vrijwilligers en financiële mogelijkheden zou het blijven
bestaan van de hertenwei onmogelijk zijn. Bedankt!
Ontwikkelingen 2020
In 2020 hebben we inkomsten gebruikt voor het onderhoud van de hertenwei, onder andere door de
aanschaf van een sproeisysteem. Op deze manier kunnen we de wei ook in warme zomers mooi groen
houden en voor een prettige plek voor de dieren zorgen. Daarnaast was er natuurlijk geld nodig voor het
voer en overige verzorging van de herten.
In maart werden we geconfronteerd met corona en de lockdown die nodig bleek. Veel van de directe
buren van de hertjes (de bewoners van de Zuidrandflat) zijn trouwe donateurs. Om hen een hart onder de
riem te steken in deze moeilijke, misschien eenzame periode, hebben we de bewoners verblijd met een
hertenkaartje namens de hertenwei.
In de zomer werden er zes hertjes geboren. Altijd mooi om te zien hoe enthousiast de buurtbewoners en
voorbijgangers deze jonge diertjes verwelkomen.
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In december bracht Sinterklaas een bliksembezoek aan de hertenwei en kregen we een buurtkerstboom
van de organisatie Gouda Bruist. Op deze manier konden we ook dit jaar weer laten zien wat we
belangrijk vinden: de hertenwei als samenbindende plek in de buurt.
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