› Ingezonden

Reisverslag NAFA Pioniers
Griekenland, 15 – 19 augustus 2016
Dit jaar heeft NAFA in
samenwerking met de EFFC
(European Fur Farmers
Council) voor het eerst voor
een groep jonge enthousiaste
pelsdierenhouders een reis
naar Kastoria in Griekenland
georganiseerd. Deze groep
Pioniers bestond uit 11
mannen en 2 vrouwen.
Nicoline de Wit, NAFA

Op 15 augustus vertrok de groep voor
4 dagen naar Griekenland. Niet iedereen
kende elkaar, maar na een eerste kennismaking op het vliegveld in Düsseldorf veranderde dat al snel.
Na aankomst op het vliegveld Thessaloniki
werden we ontvangen door Nicole Bauduin,
eigenaresse van een nertsenfarm en agent
voor NAFA in Griekenland. Nicole was een
van de eerste pelsdierenhouders in Griekenland, waardoor zij ons goed kon informeren
over het fokken van nertsen in Griekenland
en over de verwerking van bont.
Op onze eerste avond hebben we een
dorpsfeest in Siatista bijgewoond. Onder het
genot van een drankje en lekkere gerechten
uit de Griekse keuken hebben we met verbazing geluisterd naar de Griekse muziek.
Dat was namelijk van een totaal ander genre
dan we in Nederland gewend zijn.
Dinsdagochtend stond iedereen klaar om
één van de farms van Patrick Bosman te
bezoeken. Een farm met ca. 20.000 fokteven. We werden hartelijk ontvangen door de
bedrijfsleider en het was zeer interessant om
te zien hoe ze daar, ondanks het warme
Griekse klimaat, toch op een verantwoorde
manier nertsen kunnen fokken. Even wat
in-side informatie: Griekenland telt op dit
moment 82 bedrijven met ongeveer
320.000 fokteven.
Op dinsdagmiddag hebben we Mabiz
bezocht, de enige voerkeuken van Grieken-
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werd afgesloten met een bezoek aan EGO
Furs, waar heel wat mooie bontmantels
hingen.
Op de laatste dag hebben we een bezoek
gebracht aan “Hellas Minkfarm”, de farm van
Nicole Bauduin en haar compagnon Kostas
Kyrou. Ook op deze farm zijn verschillende
technieken aanwezig om de nertsen te koelen tijdens de warme dagen, zoals open nokken en sproeisystemen.
‘s Middags was het de hoogste tijd om nog
even de toerist uit te hangen. De middag
begon met een bezoek aan de historische
nederzettingen van Kastoria. Aansluitend
hebben we enige verkoeling gezocht in de
grotten: “Cave of Dragon”. Ter afsluiting van
de dag hebben we heerlijk genoten
van een koud biertje op de boot op het
prachtige “Lake Kastoria”.

Kastoria
DTS

toch een kijkje nemen. We hebben daar het
een en ander geleerd over het looiproces en
over de mogelijkheden van het verven van
de pelzen.
Vervolgens stond een bezoek gepland aan
het bontatelier “Michael Gravas Furs”, waar
we uitleg kregen over het verwerkingsproces van bontjassen. Het middagprogramma

De laatste avond hebben we in stijl afgesloten in de stamkroeg van Nicole. Hier hebben
we weer heerlijk wat gegeten en gedronken
en vooral veel gelachen.
De week is voorbij gevlogen en voordat we
het wisten zaten we alweer in het vliegtuig
terug naar huis. Het was een succesvolle en
informatieve reis, waarbij we niet alleen veel
gezien en geleerd hebben, maar ook veel
plezier hebben gehad.

DTS

land. De voerfabriek is volledig geautomatiseerd en er wordt per uur 60 ton voer
geproduceerd. De voerprijs ligt rond de
€ 0,27 per kilo.
Het programma op woensdag stond in het
teken van de Griekse bontverwerking. Voor
velen van ons nog onbekend terrein. In de
ochtend brachten we een bezoek aan Looierij DTS. Ondanks dat de looierij in verband
met vakantie gesloten was, konden we daar
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