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Waarom? 
Eigenlijk houden wij niet zo van regels. Want als je begrijpt wat de bedoeling is, dan zijn er 
veel manieren om dat te bereiken. Dan is het toch raar om één van die manieren tot Regel 
te maken? 
Toch is het wel handig om af te spreken aan welke regels we ons allemaal moeten houden. 
Want waarom zou je daar elke dag nieuwe afspraken over maken, als de meeste regels nooit 
veranderen? Daarom staan hier de huisregels van KEI zoals die op dit moment gelden. Denk 
je dat je slimmere regels kunt bedenken, of dat er regels ontbreken? Laat het ons alsjeblieft 
weten! 
 

Doel 
KEI wil een veilige, hechte gemeenschap zijn waar iedereen zich uitgenodigd voelt om zich 
naar eigen vermogen en behoefte te ontplooien. Eigenlijk hebben we dus aan drie regels 
genoeg: 

 we zijn goed voor de mensen 
 we zijn goed voor de dieren 
 we zorgen voor een veilige omgeving 

 

Samen 
We doen het samen. Er zijn geen regels die niet gelden voor de boer en er zijn geen regels 
die niet gelden voor onze jongste deelnemer. Als de regels niet gevolgd worden, dan is er 
dus iemand die slecht voor de mensen is, of slecht voor de dieren, of die gevaarlijke dingen 
doet. Waarschuw de boer of de boerin, als je zoiets ziet! 
De meeste regels worden uitgelegd in de leerbladen (dat staat er dan achter). Daar kun je 
vinden waaróm een regel belangrijk is. Dat zal je helpen de regel te begrijpen en te 
onthouden, dus kijk ze maar eens door! 
 

 
Goed voor en met mensen  

 We moeten er allemaal samen voor zorgen dat iedereen zich hier veilig voelt. (26) 
 We doen niet aan agressie, ongewenste intimiteiten en strafbaar gedrag. (26) 

 Als iemand jou bang, boos of verdrietig maakt dan vertel je dat aan de boer of boerin. (26) 
 Als jij iemand bang, boos of verdrietig maakt dan loop je de kans dat je hier niet meer mag 

komen. (26) 

 We hebben respect voor iedereen. (17) 
 We helpen elkaar als dat nodig is. (17) 

 We vragen om hulp als dat nodig is. (17) 
 Als je boos bent, mag je even afkoelen. (20) 

 Als je boos bent mag je nooit iemand pijn doen, ook de dieren niet. (20) 

 

Goed voor en met dieren 
 Wij gaan alleen ergens naar binnen waar dieren zijn (stal, bak, weide) als de boer of boerin 

het goed vindt. (1) 

 We gaan alleen met de paarden lopen als de buitenhekken dicht zijn. (1) 

 We lopen NOOIT van achteren op een paard af. (1) 
 We rennen NOOIT achter dieren aan, als ze van ons weglopen. (9) 

 We zijn rustig in de buurt van de paarden: niet rennen, niet schreeuwen. (1) 
 We laten geen dingen slingeren op het erf. (1) 

 Als dieren onderling vechten, blijven we uit hun buurt. (1) 
 We houden de hokken, stallen en weiden goed schoon en zorgen dat daar geen gevaarlijke 

dingen liggen. (1) 

 We voeren de dieren alleen het voer wat de boer of boerin daarvoor aanwijst. 
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Veilige omgeving 
 We gaan niet het erf af zonder begeleiding, en we doen de hekken niet open. 

 We melden noodgevallen (brand, of een mens of dier met pijn) direct bij de boer of boerin – 
daarna blijven we in de buurt. (7) 

 Als we moeten ontruimen, dan gaan we naar de duiventil. (7) 

 We drinken geen alcohol voor of onder werktijd.(10) 
 We gebruiken geen drugs: niet voor, niet onder en ook niet na werktijd. (10) 

 We vertellen welke medicijnen we gebruiken en volgende de procedure medicijngebruik. (10) 
 We vertellen het de boer of boerin als we ergens aan verslaafd zijn of zijn geweest. (10) 

 We roken alleen op het terras, en alleen als niemand er bezwaar tegen heeft. 

 We gaan alleen de klusschuur in als de boer of de boerin dat goed vindt. 
 We maken pas vuur als we het ook weer uit kunnen maken. (23) 

 We  hebben respect voor elkaars privacy: 
o Niet op sociale media namen noemen van de andere mensen die hier zijn 

o Geen foto’s openbaar maken van de andere mensen die hier zijn 

Hygiëne 
 We houden alle loopoppervlakken schoon. (5) 

 We houden de tafels en het aanrecht schoon en droog. (16) 
 We wassen onze handen voor het tafeldekken of eten maken. (16) 

 We ruimen gemorst eten direct op, ook dierenvoer. (16) 

 In de keuken komen alleen koks.  

 

Gezondheid 
 We tillen niet te zwaar, en ook niet te lang achter elkaar. (2) 

 We tillen met rechte rug, en houden het gewicht dicht bij ons lijf. (2) 

 We eten éérst gezond, dan pas zoet. (19) 
 We dragen geschikte schoenen en kleren. (21) 

 We gebruiken zonnebrandcrème als er zon is. (21) 
 Als het erg warm is, werken we niet te hard en drinken we extra water. (21) 

 We houden ons goed aan de Coronaregels, zodat we elkaar niet ziek maken. 

 

Gereedschap 
 We weten hoe we het gereedschap veilig kunnen dragen, en dat doen we ook! 
 Gevaarlijk (elektrisch en mechanisch, erg scherp of erg zwaar) gereedschap gebruiken we 

alleen samen met de boer of boerin. (4) 

 We gebruiken gereedschap alleen waarvoor het bedoeld is. (4) 
 We leggen gereedschap NOOIT op de grond. (4) 

 We maken gereedschap schoon na gebruik, en ruimen het netjes op. (4) 
 Als het gereedschap niet goed werkt, vragen we hulp. (4)  

 We gebruiken gehoorbeschermers bij gereedschap dat veel herrie maakt, zoals de hakselaar. 

 We gebruiken een mondkapje bij gereedschap dat erg stoft, zoals de schuurmachine. 
 We gebruiken een beschermingsbril bij gereedschap dat kan spetteren, zoals de 

heggenschaar. 

 
 


