Agrarische jongeren
uit Purmerend:
nog nooit nertsen gezien
Het ziet er hier werkelijk prachtig uit. Waarom doen jullie niet
méér aan publiciteit? Dat was de afsluitende vraag van een van de
jonge melkveehouders uit Purmerend na zijn bezoek aan de stallen
in Ederveen. Daaruit bleek weer opnieuw dat je, ondanks alle
inspanningen, niet zo snel 17 miljoen mensen persoonlijk bereikt.

Jacqueline Manders,
PR & Communicatie
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de pelsdierenhouder

In Noord-Holland zit geen enkele nertsenhouder. Geen wonder dat geen van de 45
jonge melkveehouders (en een varkenshouder) ooit eerder nertsen had gezien. Voor
hen is de pelsdierenhouderij duidelijk een
‘ver van mijn bed show’. Ze waren dan ook
echt nieuwsgierig naar en heel erg geïnteresseerd in deze voor hen vreemde sector.
Jonge boeren krijgen niet meer als vroeger
alleen nog informatie van hun vader. Allemaal hebben ze minimaal de Middelbare
Agrarische School gedaan en het merendeel

zelfs de Hogere Agrarische School. Ze zijn
allemaal goed onderlegd en breed georiënteerd.
Alle tafels en stoelen stonden op 22 februari
nog keurig opgesteld als gevolg van de zo
druk bezochte studiedag twee dagen daarvoor. Ook het gehuurde koffiezetapparaat
en alle bijbehorende attributen kwamen
weer goed van pas. Stond twee dagen daarvoor alles nog vol met auto’s, dit keer kwamen zij allemaal samen in één bus. Elk jaar
zoeken de jonge veehouders twee bedrijven uit om op bezoek te gaan. Naast een
kalvermesterij kozen zij dit keer voor nertsen. Ondergetekende verzorgde een uitgebreide PowerPointpresentatie waarbij de
volgende zaken aan de orde kwamen: wie is
en wat doet de NFE, algemene sectorinformatie, alle huisvestingsvormen, de jaarcyclus, voeding, onderzoek, gezondheidszorg,
opbrengstprijzen, het eindproduct bont,
mest en milieu, dierenwelzijn, ethiek, politiek en de consequenties van het verbod.
De leider van de club keek keurig op de
afgesproken tijd demonstratief op zijn klokje waarna iedereen zich in een plastic jas en
overschoenen hees.
Op de farm werd de groep in tweeën
gedeeld waarbij Jan de Rond ook een groep
voor zijn rekening nam. Per groep bezochten zij eerst de sheds en daarna de stal en
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omgekeerd. Na het bezoek aan de farm
kwam iedereen nogmaals bijeen in de
voorlichtingsruimte voor een korte evaluatie- en vragenronde. Iedereen was diep
onder de indruk van de mooie dieren, de
leefruimte die zij hebben, de netheid van
het bedrijf en de goed geoliede sectororganisatie. Ze waren heel verbaasd dat onze
leden overal in het land meedoen aan
(school)excursies en open dagen, en we in
het verleden alle landelijke grote landbouwbeurzen bezochten, zoals VIV, Hardenberg, Gorinchem en Venray. Misschien

moeten we ook hand in eigen boezem steken maar Noord-Holland is wat nertsenhouderij betreft een stille uithoek. Heel
veel nertsenhouders ontvangen nog
steeds bezoek van scholen, buurtverenigingen, Vrouwen- en Ouderenorganisaties,
(Z)LTO-fietstochten, de Lions, de Ronde
Tafel etc… Momenteel zijn we daar als NFE
minder pro-actief mee bezig omdat we
nertsenhouders in deze, politiek gezien,
vervelende tijd niet willen belasten. Toch is
dit nog steeds een goede zaak.

Op 1 juni presenteert Bob van Ansem (17
jaar!), samen met een aantal collega’s, op
eigen verzoek de nertsenhouderij in het
centrum van het Brabantse De Rips tijdens
een bedrijvendag. Mocht u ook eens iets
willen organiseren of een verhaal willen
houden vraag om de kant en klare PowerPoint, brochures, stickers, pennen en onze
DVD waarin pelsdierenhouders in 10
minuten vertellen over hun passie: de
pelsdierenhouderij. Wij zijn ervoor om u te
helpen. Maak daar gebruik van.

de pelsdierenhouder

april 2014

129

