Public Relations

Excursie Edelveen

Je weet nooit hoe een koe een haas (nerts) vangt
“Ook voor jullie sector zijn het heftige tijden. Toch heb ik de vrijmoedige
vraag of we weer met een groep leerlingen op excursie mogen komen
in Ederveen.” Zo luidde de e-mail van docent Johan den Hartog van het
Groenhorst College uit Barneveld.
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Elk jaar komt hij met een klas BOL leerlingen
Veehouderij op bezoek bij de onderzoeksaccommodatie Edelveen in Ederveen om
kennis te komen maken met de pelsdierenhouderij. Natuurlijk wist de docent van het
verbod maar juist daarom wil hij aandacht
voor onze sector. Aangezien de groep maar
een keer per week (alleen op maandag)
naar school gaat, zijn de keuzes voor het
maken van een afspraak zeer beperkt.
Maar… waar een wil is, is een weg.
Alle leerlingen werken op veehouderijen in
de buurt en zijn dan ook zeer geïnteresseerd in een andere dierenhouderij dan
waarmee zij dagelijks te maken hebben. Wie
dit niet is wordt door de docent aange-

spoord om vragen te stellen met behulp
van een vragenbriefje. Daarop stonden 13
vragen die na het farmbezoek beantwoord
moesten kunnen worden over het bedrijf of
de sector in zijn algemeenheid. Na een
uitgebreide inleiding is een bezoek aan de
farm vaste kost. Naast hun vragenbriefje
hebben zij heel praktijkgerichte vragen
waaruit blijkt dat zij logisch nadenken en
parallellen of juist verschillen opmerken
met de meer voor de hand liggende
sectoren als varkens-, runderen- of kippenhouderijen.
Dat we, los van de voorlichting in zijn
algemeenheid, niet voor niets nog steeds
positief reageren op aanvragen voor
excursies, blijkt wel uit de opmerking van de
docent: “Meerdere oud-leerlingen die in
voorgaande jaren in Ederveen op bezoek
zijn geweest, zijn inmiddels in de nertsenhouderij werkzaam.” Hieruit blijkt maar weer
dat je nooit weet hoe een koe een haas
(nerts) vangt!
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