Beltrum, 17-7-2018

Geachte politiek, minister van Landbouw
Mijn man en ik hebben een multifunctioneel boerenbedrijf waar we trots op zijn. En trots is met een
grote T van TROTS. Kent u dat TROTS zijn op je bedrijf waar je dag in dag uit voor knokt. Waar je hele
ziel en zaligheid in ligt. 24/7 het hele jaar door jezelf uit de naad werken om een klein beetje te
verdienen.
Bedroevend is het om te zien wat er om ons heen gebeurd de laatste jaren. Familiebedrijven gaan
failliet, koeien worden geruimd drachtig en wel. Wat is een koe voor jullie? Het is geen fiets met haar
waar melk uit komt! Nee voor ons, is het ons vee waar we elke dag mee werken. Waar we een band
mee opbouwen. Kent u dat een band opbouwen met een dier wat je lief is? En het dier dan te
moeten ruimen omdat de overheid beslist! Droevig…….
Mijn man en ik melken al jaren netjes 50 koeien op ons bedrijf, hebben niet de intentie te willen
groeien omdat wij het werk op deze manier prima aan kunnen en we kunnen onze (karige) boterham
verdienen. Echter wel een (karige) boterham met een zwart randje!
Naast het melken van onze koeien vinden we het erg belangrijk om de steeds groter wordende kloof
tussen boer en burger te verkleinen. We hebben een kleinschalig B&B met 2 kamers die geregeld
bezocht worden door jonge gezinnen met kleine kinderen. Deze kinderen kunnen en mogen de
boerderij beleven. Heeft u kinderen die al eens op een boerderij zijn geweest en de boerderij beleefd
hebben: ervaren en voelen.
We geven educatie op de boerderij aan schoolklassen omdat we het belangrijk vinden dat de jeugd
weet waar hun voedsel vandaan komt. Heeft u kinderen die weten wat de basis is van hun voedsel?
We geven rondleidingen en kinderfeestjes omdat we het belangrijk vinden dat de burger weet hoe
het er op een veehouderij aan toe gaat. Heeft u kinderen die weten hoe het er op een veehouderij
aan toe gaat?
Dit jaar zijn we gestart met een BMZ (Boerderij Met Zorg) omdat we van mening zijn dat we veel
jongeren en jongvolwassenen een handje kunnen helpen in samenwerking met al onze dieren. Heeft
u kinderen die de weg kwijt dreigen te raken? Heeft u contacten waar uw kinderen eventueel terecht
kunnen als ze de weg kwijt dreigen te raken?
Ik begon met het woord TROTS en dat zeg ik weer; wij zijn TROTS op ons bedrijf en dat willen we
graag delen met de samenleving. Al het moois wat wij hebben opgebouwd delen met onze
medemens. Kent u dat?
Echter wat komen wij bedrogen uit en ik citeer graag een stukje uit de KOEBONT (het ledenblad van
de Nederlandse Melkveehouders Vakbond) van juli 2018: “ Het viel ons op dat alle lidstaten erg
begaan zijn met hun boeren, en vooral TROTS (daar is het woord TROTS weer!!) zijn op hun boeren.
Zij steunen hen aan alle kanten. Dat missen wij in Nederland”
Een uitspraak van een van onze collega’s uit de sector die eind april met onze studiegroep te gast zijn
geweest bij mevrouw Annie Schrijer in het Europarlement te Brussel. Hier hebben zij een
interparlementaire commissievergadering van het Europees Parlement en de Nationale Parlementen
bijgewoond waar een aantal Euro prominenten aanwezig waren.
Hier zal ik verder niet op ingaan want ik wil het graag dicht bij mijzelf houden.
Dinsdag 17-7-2018 07.30 uur Schuurmansweg 6 in Beltrum; een schrijnend beeld van 2 koeien die
“teveel” zijn en geruimd moeten worden. Waarom? Ja waarom eigenlijk? Wellicht kunt u mij dat
vertellen?

Een van deze koeien HARTJE 1 was een van mijn lievelingskoeien. Heb haar geboren zien worden op
ons bedrijf en omdat haar moeder HARTJE al een dubbele baan had als melkkoe maar ook knuffelkoe
voor de kinderen die we ontvangen op ons bedrijf, heeft haar dochter HARTJE 1 dit automatisch
overgenomen. Helaas niet zulke hoog productieve koeien en dus ook de koeien die ondanks de soms
wat idiote regelgeving ( die ook nog eens van de een op de andere dag veranderd kan worden) als
eerste geruimd zullen worden bij maatregelen. Maar o zo zulke lieve dieren die we met gemak voor
de kinderen in kunnen zetten die onze boerderij bezoeken. Lange spenen, heel geduldig en vinden
alles goed. Ik kan u verhalen laten lezen van leerlingen die we ontvingen op onze boerderij die
helemaal verliefd waren op HARTJE 1. Ze was ook nog helemaal niet zo oud met haar 5 jaar In ieder
geval nog lang niet op omdat ze zuinig was op haar lijf.
Hoe ga ik uitleggen aan leerlingen/kinderen dat HARTJE er helaas niet meer is omdat de minister
anders heeft beslist? Hoe ga ik dit uitleggen? Schrijnend en heel verdrietig!!
Wat is onze toekomst? Heeft u een toekomst? Wel een fijn gevoel lijkt me dat; praten en denken
over de toekomst. Is er voor ons boeren een toekomst?
Wat als de boerenbedrijven die ook als educatieboerderij hun keurmerk in huis hebben gehaald, veel
geinvesteerd hebben, failliet gaan en dus geen leerlingen meer kunnen ontvangen? Wat gebeurt er
dan? Heeft u daar al eens over nagedacht? Wat als uw kinderen of kleinkinderen nergens meer een
koe in de wei kunnen zien, laat staan ervaren-beleven-voelen. Heeft u hier ook een draaiboek voor
klaar liggen? Want onze kinderen zijn de toekomst nietwaar?
Wellicht schuift u door naar Brussel en dat mag, want wij zijn er als Nederlander een ster in om
zaken door te schuiven om zelf vooral niet te hoeven voelen of te beslissen maar vooral geen
verantwoording nemen.
Maar ik zal u vertellen dat ik blijf strijden voor onze koeien. Zelfs onze oude (1e) 100.000 liter Roza
heeft 2 jaar geleden op 15 jarige leeftijd onze boerderij moeten verlaten, omdat we moeten
inleveren. Waarom?
Deze oude dame had ik graag een andere oude dag willen geven maar ook zij was teveel. Net als
zoveel duizenden andere koeien die gewoon teveel zijn. Niets mis met die koeien maar gewoon
teveel……..bizar!! En dan wordt het afgedankt als oud vuil.
De voorouders van zoveel boeren die een familiebedrijf in stand houden zullen zich in hun graf
omdraaien als ze wisten wat er met hun bedrijven gebeurd. Vaak eeuwenlange tradities,
familiebedrijven die al eeuwenlang van vader op zoon of dochter gaan dreigen gewoon onderuit te
gaan. Dit mag toch niet gebeuren? Heeft u een voorouder waar u trots op bent? Of bent u trots op
een voorouder omdat hij of zij dat gedaan heeft wat hij of zij gedaan heeft of opgezet heeft van de
grond af aan?
Het wordt tijd dat het tij keert. Er is meer als genoeg van de boeren gestolen. Er is meer als genoeg
van de boeren geprofiteerd! Want vergeet u aub niet dat als er geen boeren meer zijn, ook u niet
meer in uw levensbehoefte kunt voorzien. Laten we aub de eer herstellen en de boeren eens die eer
geven die ze verdienen: DUBBEL EN DWARS.
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