PERS BERICHT
Minister Gerda Verburg krijgt een adoptiekoe
Stichting Koevoet gaat ops chalen
Op Donderdag 6 maart, van 9.00-10.00 uur komt landbouwminister Gerda Verburg een
koe adopteren op de Beekhoeve, van Teylingenweg 172, in Kamerik. U bent allemaal
van harte welk om om dit feestelijke moment mee te maken.
Koos en Monique van der Laan, boer en boerin op de Beek hoeve, het bestuur van
Stichting Koevoet en een aantal adoptievrienden en boeren zullen minister
Verburg een kalfje ter adoptie aanbieden om haar kennis te laten maken met dit
bijzondere project Adopteer een koe. Samen met adoptievrienden wordt met
Minister Verburg in gesprek gegaan over het adopteren van een koe als een
praktische impuls voor duurzame ontwikkeling van de veehouderij.
Stichting Koevoet werkt sinds 2001 aan het verbeteren van de band tussen boer en burger d.m.v. het
adopteren van een koe. Op dit moment zijn er ca 1800 burg ers en 80 boeren bij betrokken. Het adoptieprincipe werkt twee kanten op: de burger krijgt een positief en realistisch beeld van de rundveehouderij
en dat speelt door in zijn/haar leefwijze en koopgedrag en de boer moet aan de slag met de vragen die
burgers hen stellen.
A doptieboer van Rijn uit Hoogmade: 'Burgers vragen vaak waarom de kalfjes niet bij de moeder mogen
blijven. Als je dat niet kan uitleggen voel je je ongemakkelijk en ga je dingen uit proberen.' Sindsdien
lopen er kalfjes tussen de koeien. Greta van de Beek, boerin in Putten: 'de basisschoolklas heeft een koe
geadopteerd. Zo maken de kinderen kennis met de bewoners en beheerders van het landelijke gebied en
kunnen ze nadenken over de herkomst wen productie van voedsel.' Jan Saarloos, boer in de Biesbos: 'Ik
ben positiever gaan denken over burg ers. Het geeft energie dat al die mensen volgen wat ik doe'.
A doptievrienden van Saarloos: 'Een koe adopteren lev ert een hoop lol op, maar ook een directe band met
de natuur en het gevoel dat je een piepkleine bijdrage levert aan iets positiefs'.
A llemaal mooie praktische voorbeelden van duurzame ontwikkeling bij boer en burger.
Huib Bor, voorzitter van Stichting Koev oet: 'We vinden het fantastisch dat minister Verburg een koe wil
adopteren. Door minister Verburg een adoptiekoe cadeau te doen, willen we meer aandacht vragen voor
de uniek e organisatie Koevoet, waarin burgers en boeren samen invulling geven aan de toekomst van de
rundveehouderij. Een duurzame veehouderij waar zowel de veehouderijsector als de samenleving zijn
verantwoordelijkheid neemt is ook een van de speerpunten van het beleid van minister Verburg. Wij zijn
blij dat de minister het niet alleen bij woorden laat, maar ook zelf overgaat tot daden. Dan kan ze ook
ervaren dat haar voornemen om "te investeren in scharrelk inderen om hangjongeren te voorkomen" bij
adopteer een koe in praktijk wordt gebracht. Want wij zien gebeuren dat kinderen bij het bezoeken van
hun "adoptieboerderij" uit zichzelf de boerderij rondstruinen.
Stichting Koevoet gaat het komende jaar het project 'Meer kontakt tussen boer en burger' uitvoeren om
meer boeren en burgers met elkaar in kontakt te breng en door het adopteren van een koe. Het VSB fonds
heeft financiële ondersteuning toegezegd. Stichting Koevoet zoekt nog sponsors om het project te
financieren.
Meer informatie:
www.adopteereenkoe.nl <http://www.adopteereenkoe.nl/>
Huib Bor, voorzitter Stichting Koevoet: 0183-581371
Kees van Veluw: coördinator Project: 0318-420405
www.beekhoeve.nl <http://www.beek hoeve.nl/>, Koos en Monique van der Laan,
0348-401254

