NIEUWS UIT DE BUURT
Kinderboerderij De Pijp
(na de tsunami)
rampgebieden
in Haïti, Pakistan, Japan en
de Hoorn van
Afrika (via Giro
555), een zorgboerderij voor
meervoudig
gehandicapte
kinderen
in
Mumbai en de
andere helft voor
de door hem in
1984 opgerichte
kinderboerderij
’t Brinkie in
Na anderhalf jaar al méér dan Zuidoost (inmiddels méér dan een ton)
duizend euro uit buitenlandse en inmiddels álle kinderboerderijen in
munten en biljetten voor kin- Amsterdam en omgeving.

derboerderij de Pijp.
“Ongeveer zevenduizend buitenlandse
muntjes en enkele tientallen buitenlandse biljetten in vijf inzamelbussen
in de Pijp e.o. hebben in anderhalf jaar
tijd tot resultaat gehad dat er meer dan
duizend euro (om precies te zijn 1054
euro) kon worden over gemaakt op het
rekeningnummer 4626999 van kinderboerderij de Pijp.

Toen in 2001 de Mond en Klauw Zeer
(MKZ) uitbrak en ’t Brinkie enkele
maanden dicht moest, ben ik begonnen
met inzameling van munten en biljetten uit landen waar het jaar daarna de
euro werd ingevoerd. Ik verwachtte dat
mensen toch niet meer naar al die landen waar ze muntjes – en vaak ook nog
biljetten – van hadden zouden gaan.
Het jaar erna heb ik nog meegedaan
aan de landelijke inzamelactie voor
goede doelen, en ontdekte toen dat heel
veel Amsterdammers níet hieraan
meegedaan hadden. Vandaar dat ik
daarna – inmiddels met prepensioen –
ben doorgegaan. Aanvankelijk alleen
nog voor de drie kinderboerderijen in
Zuidoost (ook Bijlmerweide en Gliphoeve) maar vanaf 2005 óók voor allerlei projecten over de hele wereld.

“Aldus Toon Borst, alias “de muntenman”. Begonnen in het voorjaar van
2001 met het inzamelen van allerlei
buitenlandse munten en biljetten (aanvankelijk ook nog allerlei “gulden”muntjes) voor kinderboerderij ’t
Brinkie in Zuidoost, kijkt hij inmiddels
terug op een levenswerk van precies elf
jaar en vijf maanden. .In totaal omgewisseld goed voor twee honderd vijftig
duizend euro voor allerlei goede doe- Na precies tien jaar (begin vorig jaar
len, waaronder ongeveer de helft voor dus) heb ik nog eens alles op een rijtje
“Verweggistan “projecten op Sri Lanka gezet en besloten de inzamelactie

zoveel mogelijk in te gaan bouwen
(zoals een oud opbouwwerker betaamt) in zoveel mogelijk kinderboerderijen in Amsterdam. Heb een brief
gestuurd aan hen, waarop naast de
Buiktuin in Noord, de Strohalm en Sloterpark in Nieuw West, Bijlmerweide en
Gliphoeve in Zuidoost.
Ook kinderboerderij de Pijp reageerde.
Afspraak is gemaakt dat al de vreemde
valuta – na vereurotisering – geheel ten
goede komen aan betreffende kinderboerderij.
Daarnaast ook nog eens een/derde van
de bussen in de directe buurt – Albert
Heijn op het Cornelis Troostplein, in de
Maasstraat, Stadhouderskade, en de
Co-op in de Eerste Jan Steenstraat. In
totaal in 2011 de mooie som van 729
euro (inclusief een basisbedrag van
twee honderd euro dat alle kinderboerderijen krijgen) en in dit eerste half
jaar 325 euro (inclusief honderd euro
basisbedrag),
In grote lijnen was dit ook het verhaal
dat verteld werd tijdens een “live”
opname van 020 dat woensdagmiddag
5 september tussen 13.00 en 13.30
werd uitgezonden. Een korte samenvatting hiervan werd op diezelfde dag herhaald.
Inmiddels zeventig jaar “jong” hoopt hij
dat in de komende jaren meerdere kinderboerderijen dit voorbeeld van “het
kleine paradijsje midden in de stad
“gaan overnemen. ”Kijk in laatjes, jas of
tas..al die zooi komt ook kinderboerderij de Pijp goed van pas “aldus de
muntenboer die al eerder in Zuidoost
startte met inzameling van oud papier
(als “voer voor het dier”) en allerlei
spullen, waarmee ’t Brinkie nu een

