Live op bezoek is
de beste PR
Overzicht bedrijfsbezoeken, excursies en discussies
De NFE is de laatste jaren wat terughoudender in het organiseren van
grote groepsexcursies naar nertsenhouderijen verspreid in het land. Niet
omdat deze bedrijven er niet netjes uit zouden zien of omdat wij het niet
van de daken willen schreeuwen hoe mooi onze sector is, maar om onze
leden niet te veel te belasten in deze politiek moeilijke tijden. Wij proberen
nog steeds bezoekers zoveel mogelijk naar Edelveen te laten komen. Dat
onze eigen leden soms minder moeite hebben met bezoekers dan wij
denken moge blijken uit de vele aanvragen van brochures, pennen etc..
vanwege excursies die dit voorjaar weer bij hen hebben plaatsgevonden.

Eindelijk met eigen ogen gezien
Adrie en Pascha van de Wetering uit het
Limburgse Beringe organiseerden 22 mei jl.
met groot succes een open huis voor de
hele buurt. Jammer genoeg maakten zij
geen foto’s maar uit hun enthousiaste verhalen bleek overduidelijk dat zij blij waren
met hun besluit tot deelname. Pascha:
“Nog steeds komen mensen naar ons toe
met opmerkingen dat ze zo blij zijn dat ze
het nu eens echt met eigen ogen gezien
hebben. Dat ze al zo vaak eens hadden willen aanbellen maar dat het er nooit van
kwam of ‘dat doe je niet zo makkelijk toch?’.
Het is het werk dubbel en dwars waard
geweest.”

Bedrijfsfilm over nertsenhouderij
in Boekel
Datzelfde geldt voor Rini en Marion van
den Broek uit het Brabantse Boekel. Zij
deden mee aan de in het aprilnummer van
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dit blad omschreven fietsroutes van ZLTO.
Maar liefst 10 prieeltjes langs deze route
zorgen voor een schat aan informatie over
het productieproces op het agrarisch
bedrijf en bieden daarbij een ideale picknick- en rustplaats. Ook bij de familie Van
den Broek is, mede gesponsord door de
NFE, zo’n prieeltje geplaatst. Daarin draait
een 9 minuten lange film waarin door hen
heel persoonlijk een toelichting wordt
gegeven op de nertsenhouderij. Natuurlijk
hadden zij tijdens de extra open dag op 22
mei liever stralend weer gehad dan druilerige regen. Enigszins teleurgesteld door het
aantal bezoekers (ongeveer 150) waren zij
na afloop toch trots omdat het bij veel
andere prieeltjes veel rustiger was dan bij
hen. Daarbij haalde Marion maar liefst 500
euro op voor Alpe d’huZez dankzij haar
enthousiaste verkoop van pannenkoeken
en broodjes knak, meegefinancierd door
ZLTO. Vermeldenswaard is hierbij dat zij
haar sponsoren niet teleurgesteld heeft en
maar liefst 3x omhoog gefietst is. De laatste
keer in de regen en tot op het bot verkleumd. Petje af! De mobiele NFE-stand
stond droog onder de open schuur met
prachtige nieuw ingelijste posters. Bezoekers konden 5 teven met pups bewonderen
en verder hadden zij wat schapen in het
stro staan. Ook zij waren achteraf tevreden
over hun deelname. Ook al waren er verhoudingsgewijs weinig fietsers, veel echte
belangstellenden namen wel de moeite
om per auto een aantal prieeltjes te bezoe-
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ken. De film uit het prieeltje met in de
hoofdrol Rini en Marion met hun nertsen
en schapen zal binnenkort te zien zijn op
Youtube en op de NFE-website.

Presenteren op trap van voersilo

De familie Blanken uit Rinsumageest, in
het hoge noorden, kreeg maar liefst
60 dames van de Vrouwen van Nu uit de
provincie Groningen op bezoek. In een
dubbele touringcar arriveerden zij op
19 mei op hun bedrijf waar zij door de
loods geleid werden waar koffie en thee
klaar stond met een lekker plakje cake.
Zij hadden wél
prachtig weer.
Als een volleerde gastheer
heette Piet
Blanken, buiten
op de trap van
de voersilo,
iedereen van
harte welkom
en vertelde hij
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enthousiast en uitgebreid met verve over
de sector en de jaarcyclus. Natuurlijk kwam
ook onvermijdelijk de huidige politieke
situatie even aan bod. Er werden volop vragen gesteld, ook tijdens de rondleiding
over de farm. Daarbij kreeg Piet hulp van
zijn echtgenote, van dochter Pauline, zoon
Willem en medewerker Taeke. Ook hier
werden weer mappen met brochures, posters en stickers etc.. mee naar huis genomen zodat ongetwijfeld ’s avonds aan
menig Groningse eettafel de nertsenhouderij besproken is.

“Ik wil jullie nogmaals bedanken
voor de geweldige ontvangst.
Heerlijke koffie met cake,
duidelijke uitleg en een goeie
rondleiding. De dames vonden
het heel mooi. Ook in de bus
hoorden we niets dan lovende
woorden over jullie bedrijf.”
Secretaris Agrarische Commissie
Vrouwen van Nu Groningen

Edelveen –
voorlichtingscentrum
Ook Edelveen doet nog steeds goed dienst
als voorlichtingscentrum. Voor 60 studenten van de HAS uit Dronten werden werkelijk stoelen uit alle hoeken en gaten tevoorschijn getoverd. Naast Louise Boekhorst
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van de NFE heeft ook Nicoline de Wit,
medewerkster van NAFA, nog regelmatig
contact met haar oud docenten van HAS
Dronten. Zij zorgden gezamenlijk voor
een dagvullend programma waar zowel
de jaarcyclus, het management, politiek,
ethiek als ook de afzet uitvoerig aan bod
kwamen. Veel van deze HAS studenten
krijgen later, als het goed is, functies in het
agrarische bedrijfsleven waardoor wij het
als heel nuttig zien dat zij meer te weten
komen over de nertsenhouderij. Omdat
de ethische discussie zeker niet stopt bij
onze sector zien scholen ons steeds vaker
als interessante lesstof.
Groepen leerlingen van de MAS/opleidingen van Barneveld, en sinds dit jaar ook
Aalsmeer en Den Bosch, maken ook dankbaar gebruik van de mogelijkheid om een
bezoek te brengen aan Edelveen. Wij realiseren ons daarbij heel goed dat de sector
min of meer, in de positieve zin van het
woord, misbruikt wordt om interessante
gratis lessen over ethiek te organiseren.
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De docenten van Helicon Den Bosch wijzen hun studenten daar meteen bij binnenkomst op. “Wat met deze sector
momenteel gebeurt, kan grote gevolgen
hebben voor jullie toekomst. Als dit verbod doorgaat, is het hek van de dam.” Na
de uitgebreide presentatie over de jaarcyclus, dierenwelzijn en o.a. politiek en een
bezoek aan de farm volgt een interessante
discussie. 2 van de 12 leerlingen blijven,
weliswaar met heel veel respect voor de
sector, ook na de discussie bij hun standpunt dat zij de rennen toch aan de kleine
kant vinden. Zoals wij groepsgesprekken
altijd beginnen: “Niemand hoeft per sé in
een bontjas, wie een dier niet in een ren
wil kunnen wij nooit overtuigen, maar wij
willen wel respect voor de dierenwelzijnsvriendelijke manier waarop wij de dieren
houden en verzorgen.” Daarover zijn zonder uitzondering allen zeer te spreken.

het Europees
ondersteunde
project ´Wat
koop jij?’ waarbij winkeleigenaren en personeel door
Martine Kennis
van NBI/Furlab
op de hoogte
gebracht worden waar bont vandaan komt, hoe het
staat met dierenwelzijn, welke labels er
bestaan, verkoop ik een verantwoord product en wat is echt en wat is nep? De
praktijk wijst echter uit dat niets beter
werkt dan live op bezoek gaan bij een
nertsenhouderij en zelf met eigen ogen
zien hoe goed de dieren verzorgd worden
en hoe duurzaam en verantwoord bont

Wat koop jij?
Vanuit het NBI kwam de Duitse
eigenaar van een modespeciaalzaak
met zijn personeel ook op bezoek in
Ederveen. Maar liefst 4 generaties
bontwerkers en bontverkopers wilden heel graag zien hoe nertsen
tegenwoordig gehouden worden.
Deze afspraak is een voortvloeisel uit
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werkelijk is! Op 22 juni kwamen zij na een
autorit van ruim 2 uur (vanuit omgeving
Dortmund) iets na drieën aan in Ederveen.
Na een presentatie van ongeveer een uur
door ondergetekende waren zij nog
nieuwsgieriger naar de dieren. Wanneer
(nertsen)bont verkopen je dagelijkse
broodwinning is, is het natuurlijk van het
allergrootste belang dat je tevreden bent
over de manier waarop de dieren gehouden worden. 22 juni is een datum waarop
het verspenen net voor de deur staat.
Ondanks het feit dat de dieren op een
leeftijd van bijna 8 weken best groot zijn,
en ze dan met z’n allen volgens de afgesproken dierenwelzijnsregels nog bij moeder liggen, gedroegen ze zich voorbeeldig. Het merendeel lag rustig te slapen in
het nachthok of in de ren. Alle kleurslagen
werden door de bezoekers enthousiast
herkend en benoemd. Ook de gaskist
werd uitvoerig bestudeerd en vergeleken

met transport van
levende dieren naar
een slachterij. De
groep was zeer geïnteresseerd en stelde
volop vragen. Tijdens een glaasje na
afloop werd het
bezoek uitgebreid
geëvalueerd. Zij
waren allen blij met
de excursie. “Wij kunnen nu met recht
tegen onze klanten zeggen dat wij met
eigen ogen gezien hebben dat het dierenwelzijn oké is. Wij zijn heel blij dat deze
mogelijkheid ons geboden is.” Een van de
medewerkers die al jarenlang mee draait in
het bedrijf: “Persoonlijk vind ik mijn werk
erg leuk maar soms krijg ik daarop wel eens
reacties. Nu kan ik weer met overtuiging
zeggen dat ik trots ben op wat ik doe.”

Panel Faculteit diergeneeskunde
Universiteit Utrecht
Elk jaar, dit jaar op 20 juni, maakt de NFE
ook onderdeel uit van een panel op de Universiteit Utrecht waar dierenartsen in opleiding in gesprek gaan met Claudia Vinke
(gedragsbioloog en docent aan faculteit
diergeneeskunde) Haiko Koenen (pelsdieren-dierenarts), Nicole van Gemert (direc-

teur Bont voor Dieren) en Wim Verhagen
(directeur NFE). Veel stellingen gaan vanwege de opleiding natuurlijk over dierenwelzijn. Een onderwerp wat voor ons als sector
langzamerhand zijn ‘glans’ echt verloren
heeft. In het verleden hebben nertsenhouders er alles aan gedaan om het welzijn
zodoende te verbeteren dat iedereen daarover tevreden zou zijn. In 1998 wees de
evaluatie van prof. Spruijt uit dat de aangepaste welzijnsnormen daadwerkelijk het
succes opleverden wat men ervan verwachtte. Inmiddels is gebleken dat tegenstanders van de nertsenhouderij überhaupt
nooit tevreden zullen zijn. Ongeacht wat de
sector ook doet. Met onwillige honden is
het slecht hazen vangen. Bont voor Dieren
was in Utrecht, in het hol van de ‘leeuw’,
beduidend minder fanatiek in haar uitspraken dan elders waardoor de discussie minder levendig werd dan door de docent
gehoopt.

17 miljoen Nederlanders
17 miljoen Nederlanders is een heleboel.
Kijkende naar het grote aantal bezoekers
op nertsenfarms krijg je langzamerhand
het gevoel dat we er de laatste 25 jaar al
een heleboel van gehad hebben. Temeer
omdat wij als NFE in dit blad vaak alleen
melding maken van bezoek waar wij bij
betrokken worden of waar onze leden foto’s
of berichtjes over sturen. Onze leden verdienen een schouderklopje voor de openheid, transparantie en gastvrijheid. Bij deze!
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